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 ءا وغإلا نف

 ةدعاق نولو كاهل :ةوشلا مامزب كاست فيك فلؤم :نيرغ تربور

 .) اهيلإ كدشرت

 اوروز سلجنأ سول يف شيعي وهو «يكيسالكلا بدالا يف ةجرد لمحي
 www .seductionb00ok.c0 :ىنورتك ولا هعقوم

 اعيبم رثكالا غنكيافلا ويدوعسا تدك جتنم وه :زرفلإ تسوج

«play with your food) «The Secret Language of Birthday» 

 «The Secret language of Relationships). ىلإ ةفاضإلاب

 .كرويوين ةنيدم يف شيعي و



 يدلاو ىركذ ىلإ



 هيونتو ركش

 0 لا أ :باتكلا اذه يف دعت ال يتل 5 اسا ا ایک کشا نأ دوأ ا

 اخو ءصنلاب قلعتي اميف نمثب ردقت ال ىتلا اهتدعاسم «ةديدعلا تاشقانملا

 ىف هل ةديعسلا ةيحضلا تنك يذلا اا نفب اهتفرعم ءارخآ سيلو

 .ةديدع تابسانم

 اذه لالخ تابثلا كلذب ياَيِإ اهمعدل «تيرول يتدلاو رانا يلع بجي

 .ًاينافت يب نيبجعملا رثكأ اهنوكلو ورسم لا

 es/ ا4505 41وں ىلإ ىنتلخدأ ىتلا نوزول نيرثاك ركشأ نأ دوأ

 .نوملق تنوكيق اهلطب ملاعو (ةرطخ ةيرس تاقالع)

 قح ةردقملا هتحيصنلو قي ةيْسرْلا هريرحتل ا کن دنا ن الك ركحأ نأ دوأ

 هتدعاسمو عورشنا ىلع هفارشإل «نيوغنب غنكياق ىدل نريتس يلوم ؛اهردق

 كلذ ىلإ اروبص هنوكلو امظنم ءيش لک هئاقبإل «ماشناب اهدار ؛هليكشت ىلع

 .ًامدق رومألاب اهعفدل يليك تربو «دحلا

 بتكأ انأو ينبقار يذلا وسيروب يطق نم ءانثلاب مدقتأ نأ دوأ ضبقنم بلقب

 هنا سوتورب هفلخ تبثا دق .ةدشب هدوجو دَمَتفُي يذلاو ءاماع رشع ةئالثل

 .مّيق ماهلإ ٌردصم

 .ىلمعل هماهلإ ىدم نعو هل يداقتفا



 مجرتملاو رشانلا ةمدقم

 لوصولا ةّيفيكو ةاتفلا هديرت اّمع قافرلا نيبو ىنيب ثيدحلا راد املاطل

 ىلع ةظفاحما ةّيفيك نعو «كلذ دعب اهتراسخ مدعو اهيلع لوصحلاو اهيلإ
 .حدكلا اذه لك ءانثأ ةيتاذلا ةميقلاو راقولا

 ىتستي ال نيذلا نقرات ف للا مج نع كلذ يف اننأش ناكف

 0 ءاهتنا دنع تانبلا سرادم م داسا هلبلاک اوفقو اذإ الإ ةاتفلا ة هيؤر مهل

 اک ةّيدألو ةسرام نم نولجخي اوناك اذإ رظنلا 0 ىّتَح اومرحنيلف

 ترفل ديم“ رت املس اأ لوقو ينامألاب سفنلا لّلعن اتكو
 ةديعسلا تاقالعلاو ةّيمارغلا تاحوتفل ا لكب ىظحنس اننإَف ةعماجلا لحدنو

 زجاوحلا ْنإف ةعماجلا هيف انلخد يذلا تقولا ىف نكل .اهب انملح املاط ىتلا

 ناردج نم ةعنم رثكأ تناك تبكلا تاونس ربع تلكشت يتلا ةّيسفنلا
 رخذ الو لاجما اذه ىف ةلحضلا انتبرجت ال انفعست ملو .ةّيتنمسإلا ةسردملا

 ,ةرئاسلا لاوقألاو ةزهاجلا تالوقملا نم نيلق اهماوق ىتلا ةّيبعشلا ةفاقثلا
 ىّتح ماسجألا لامك بعل نمف ؛ةاتفلا ىلإ بقتلا تافصو لك انبرجو
 ءانتعالا ىلإ اهلامجو اهقسانت ىف قيرغإلا ةهلآ ليثامتك انضعب ماسجأ تراص

 رثكي يتلا نكامالا يف يرودلا دجاوتلا ىلإ مادنهلاو رعشلاو رهظملاب طرفملا

 طابتعالا نوناق ىوس ثانإلاب انمظعم ةقالع ًائيش مكحي مل ذإ اهمقع ةينضملا

 دودا ناهد ىف ا روض وع د اذهل و :ةقدضلاو: ا
 يذلا بلقتملا نايكلا كلذ ىلإ ةرماغ ةداعسب دعي يذلا فيطللا قولخلا نم

 ًارغل راص ىّتح هنطاب يف لمتعي امب هرهاظ حّرصي الو هلاوقأ هلاعفأ ضقانت

 ًةجيتن ههرك يف ًايناثو ًاثبع هرّوصت ةلواحم يف الأ باشلا ةقاط كلهتسي



 ولت ةلضعملاو ةا ولت سا انل مّدقيل الإ دجوي مل هّنأكو ؛كلذل

 ا هانيتمت ام لك انريغلو ةنضعملا

 سفنلا زارا فشكي ٌباتك كلانه ناك ول الا نم نكي ملأ

 ليزيو ءاقشلا اذه لك رفوي يك نيسنجلا نيب ام لصاوتلا رارسأو ةيناسنإلا
 مهفصن عم مهتقالع يف نيريثكلا تاجلح هب برطضت يذلا بارطضالا

 يتلا دقعلا لكب فصعيو ةريحلاو كابترالاو دّدرتلاو مهفلا ءوس وحميو ةرخآلا

 ؟انوي نكت مل: اهنأكو نیلا ربع تيكازت

 كلانه ناك ول وا :يقافرل لوقأ تنك ذإ ؛قهارمك يتينمأ تناك هذه

 اذه لثم فلؤأس م ينا 0 ا صولا اذهب باتك

 اذل .هب ىهابُي م سيل ءاوغإلا ةبعل ىف ىبيصنو قرع فيك فرعأ ۶

 تبصأف دعب اميف همّلعأ يك ّنفلا اذه ئدابم مّلعتو فاشتكا ةلواحمب تأدبف
 مهن نومعزي نم ىلإ تأجلف و ينباصأو ءانايحأ تأطحأو انيح

 نم ربكأ أطتختو يتريح نم قمعأ ٌةريح تدجوف رامضملا اذه يف ةذتاسأ

 نأ تردق دقف اذل ؛ف ولأملاب كنشمعلاو لهجا نع الإ ني ال ًانيقيو يطبخت
 اهنوجش نيب دجأ يلع بدألا عئاور يف بق تذخأف «بتكلا ىلإ اأ

 ؛ةدلاح ةه ةينوك ةئس وأ 0 نم ًاهجو 1 ةيناسنإلا ا مكحي ل

 الو نكي لأ امام يقام دیا ليتك انج ا تت اجا

 0 نيبو لاعفألاو لاوقألا ن نيب ام بالا ع نأ دعب ا ةغل ف

 ى نکل .تاءاميإلاو هجولا تاحفص یف رهظي ام نيبو ناسللا هب حرصي

 ةطاحإ 2 ٍقمعت نود مارك کلا رورم ءاوغإلا عوضومب زت تناك بتكلا هذه

 0 7 نأ نم ادي رثكأل ا اذه نأ دقتعأ ترص ىّتح

 أ تمر نات ناد يف ها هوا وس اک ي كد ت :

 يف e ةغللاب یارغإلا ف ا ةفدصلا ضحميو 0



 دمك فانا ةييهذلا هقرحأ تلو هل .تكسماف ناني ىف ناوطنا کم

 ر اس العف كلانه لأم قمت دق ملحلا نا لقعي له يسفنل تلقو ازنك سّسحتي

 أرقأ تحرو ىلزنم ىلإ هب تدعو روغلا ىلع هتيرتشاف !!؟باتكلا اذه لثم

 .هف

 ل

 ىتضام نم ٌدحفص ىنترضح دنم ةحفص تأرق املك هب اذإو
 تنك ا ةخسارلا ء ارز نم کا نالطب و يتفرعم داق تفشتكاو

 نألو وو يدعوب 0 نال ¿ ن اولا نا يسفنل تلقف .ناميإب اهنلعأو

 .قئاقح ىلإ ينامالا لّوحتت

 يف حّئشتلاو تبكلا دقع لاحفتسا ىدم نينسلا ربع يل ىلجت دق ناكو

 لا رل نيب ام تانيا عطقت ىدمو تاقاصلاب رحخذت يتلا ةيبرعلا انتاعمتجم

 ضعب اهيقالي تابوعص دّروجم تسيل ءاوغإلا ةلكشم ّنأ تک راو ءاسنلاو

 يه امإو مهتايح نم ةرباع دلحرم يف رخآلا مهفصن عم لصاوتلا يف نيقهارملا
 ةريبك ةساعت ردصمو ّيبرعلا انبابش نم مظعألا دارا فم قروي جاع

 .عوسم وأ رّربم يأ اهل سيل

 لشفلا وه هلشف درمو لشفي وأ ماع لك بسري بلاط نم مكف
 دعب رَخأت وأ يسفنلا هون فّقوت صخش نم مكو 7 لهجلا وأ ءاوغإلاب

 نحاط ٍروعش نم ءاوغإلا تاراهم و نش قاعي مكر «ةيئطاع ا
 ماكحأو عقاولا رمألا الإ امهنيب عمجي ال نيجوز نم مكو ؛ريصقتلاو صقتلاب
 ةجيتن نيريثكلا حاجن عضاوت 5 ؛للملا تارات الإ امهّدشت الو ةرورضلا

 ..مكو مكو 3 .ةءاوغإلا تاراهم نم كلت وأ ةراهملا هذهل مهداقتفال

 ؛ةّيبرعلا ةغللاب رشنلاو ةمجرتلا قوقح ىلع لصحأ نأ ترق اذكهو

 ؛باتكلا اذه تقلطأ يتلا ةيكيرمألا رشنلا راد عم ًاضوافت تأدتباف
 .مكيديأ نيب يذلا باتكلا اذهو رينملا راد نع تاضوافملا تضحخمتو

 ال نم ًاكيش قلخت نأ الو عرتخت وأ طبنتست امبنتست نأ بّلطتي ال ءاوغإلا ف

 يوغملا نيب ام قرفلا اتات ةوجوم رف ا تت نأ اهنإو هيل

 زذ «ةّدالا سفن نم نوک امهالك :محفلاو ساملألا نيب قرفلاك يوغمل

 اذه ll محفلا نع ةفلتخم ةقيرطب هتارذ تبّترت ساملألا يكل 0
 ةّيلمع ءارجإ ىلعو ةّيسفنلا كتانوكم بيترت ةداعإ ىلع كدعاسيس باتكلا



 محفلاو رابغلا نم كولعي ام كنع ىلجنيو ساملألاب نّيزتت يك ىذه رولبتلا

 مأ ا كلذ انک ردأ ءاهنوناقل ًاقفو لمعنو اهريثأتل عضخن انّلك :ةيبذاج لاك ءاوغإلا

 موجنلا اتم :ءاوغإلا ءاضف يف حبست ةّيوامس ٌمارجأ انلكف اذكهو .كردن نل

 مسهشلاو رامقألا اّنمو 0 اًنمو سومشلا اًنمو ةتفاخلا وأ ةعطاسلا

 یاو ت لا مع 0 كر

ay 

 ةفرعملا نيب ام عمجي يذلا عئارلا باتكلا اذه كءانتقا كل كرابأ ينعدف

 عيمج نم ةاقتسملا ةليمجلا صصقلا تارشع ىلإ ةفاضإلاب ةّيلمعلاو ةّيملعلا

 فقو نم لك ىلإ ءةييرعلا ةخسنلا ىف ءاوغإلا نف يدهأ ىّنإف اذكهو

 ىلإو «ّقحتسي امم لقأب هنم رفظ نم لك ىلإو ءاوغإلا رارسأ مامأ ارئاح ًاموي
 برضأ نأ اموي ينندرأو ءاوغإلا باعلأ ضعب يعم نسرام يتاوللا ثانإلا لك

 اعفاي لازأ ال انأو ينهذ يف تنّوكت دق ةركفلا تناك نإو .سادسأب اسامخأ
eSتي وه  

 لقفت يك ةّيروحلل ايا ىدهُم اک ؛ثانإلل ءانثتسا س اذهف ٌباشك

 نع ىلختت ال ىك ةيلاثمللا ةقشاعللو ءاهنيعيبطب زتعت يك ةّيعيبطللو اهلامج

 لكل ركشلاب مّدقتأ نأ ٌدوأ امك .اهجنغ يف طتشت ال يك جانغمللو اهتايلاثم

 هذه لقن ق

 .ةّييرعلا ىلإ ةفحتل

 احر يف هعمو باتكلا اذه يف رحبت نأ لبق كعذوأ ينعد نآلاو
 .©كلبقتسم ىلإ قلطنتو كرضاح عنصتو كيضام اهيف ركذت ةيفرعم

 2010 ناريزح 9

 ناميلس رينم

 مكتاظحالم اهل متيدبأو متلضفت اذإ مكل ةركاش نوكت ربنلا راد نإ ءازعألا ءارقلا (5)
 لک اھل متبرعأو هتعابطو هضرع لکشو هتمجرتو باتكلا

 ر



 29 ةحفص ةمدقملا

 4] ةحفص ةيئاوغإلا ةيصخشلا :لوألا مسقلا

 فس وحلا

 هبعلي نأ هيلع نيعي يذلا رودلل ةجيتن عومقم نوكي ام ابلاغ لجرلا نإ

 زمرلا يه ةيروح اف .ًاينالقعو ًامكحتمو الوؤسم نوكي نأ هيلع مازل هنأل
 دويق نم لماكلا ررحتلا مدقت اهنأل «ةحماج ا هتالايخو لجرلا ءاوهأل قلطم ا

 ر اج امو اروع وكب ام امئاو يذلا افرول اهات

 ءايح هيف لوحي ملاع يف .ةصلاخ ا ةذللا نم ةكلع ىلإ لقتنا دق 5 لجرلا

 وديبيلب يمكحتت نأ يملعت «هذهك ةروصل نهراهظإ نود نهبيهتو ءاسنلا

 .هتاوزنو همالحأ ديسجت لالخ نم لجرلا

 63 ةحفص عيلخلا

 ديرت اهنإ .ةيافكلا هيف اب ةردقمو ةبوغرم اهنأب ًادبأ ر عشت ال ةأرلا

 ةيصخش عيلخ ا .بواجتم ريغو أاتتشم نوكي ام ابلاغ لجرلا نكل «مامتهالا

 فوس هنإف ةريصق ةظحلل ولو «ةأرماب بغري امدنع - ةأرم ا لايخ ىف ةزراب

 «فيرش ريغ وأ صلخم ريغ نوكي دق .اهلجأ نم ضرألا يصاقأ ىلإ بهذي



 تايوتحم ا .٠ 16

 .هتيبذاج يف ًاناعمإ هنوك نع ودعي ال هلك اذه نكلو هل ةيقالحأ ةفص الو

 .ةدللاو رطخ ا نم عيلخ ا جيزم ينبت لالخ نم ةتوبكم ا ةألا قاوتأ كرح

 81 ةحفص يلاثملا قشاعلا

 ا کک لالخ مهيدلا ناك ي

 مر رأی لوحتي لا ةملطعم ا سانا مالحأ ىلع 00 0 ا

 سرر ا ی ةشاعلا نإف ا ةليبنلا ةيحورلا ةكراشم ا ىلإ وأ

 ا .هيلضتت يذلا : عهولا ىل يف ةن/نانف يه وأ وه . ةلاحلا كتاعلطت كل

 ىف ءاوغإلل ةدودحم ريغ ةطلس دجوي ءطاطحنالاو ثارتكالا مدع نم ملاع

 .يل 2 قشاعلا برد ع ابتا

 99 ةحفص رودنغلا

 عمتجما انم عقوتي ي يتلا ةدودح ا راودألا كرش يف خفاو هنأب رعشي انمظعم

 كغأوأ - و رش رثكألا كفوأل لا ثا نک هنن نأ

 روح هاف اننوريثي ريدانغلا .ةصاخ ا مهتايصخش ةروص نوفلخي نيذلا

 ةلوجرلاب نوبعلي مه .انسفنأل اهديرن ةيرح ىلإ نوعيليو «مهفينصت نكملا
 .ةلهذم نوكت ام ًامئاد ىتلا ةصاخ ا ةينامسج ا مهتروص نوغوصيو ؛ةثونألاو

 تايغرلا كرحي ءأسبتلم ًايرغم ًاروضح قلخت يكل رودنغلا ةوق مدختسا
 .ةتوبكم ا

 ]17 ةحفص يعيبطلا

 ريغ وأ عاو اكشب ًامئاد لواحن يذلا يبهذلا سودرفلا يه ةلوفطلا
8 

 ةيوفعلا - ةدشب ةانمتم ا ةلوفطلا صئاصخ يعيبطلا دسجي .هقلخ ديعن نأ او



 17 ® تايوتا

1 2 5 / 00 
 0 باب يعيب 7 !إ ىلا هعجرنف .رسيلاب رعشن نييعيبطلا ةرضح ىف .ءاعدالا مدعو صالخ لاو

  - 1 6 7 fiو ءاع ا 1 3
 ديح يحل ىعيبصلا هشفو داخلا .ةحرملا مهحورب افا نا دعب يبهدلا دهعلا

 .ةدودحم ريغ ةضيغب مهدعنو سانلا ةيدايح

 /.39 ةحفص جانغملا

 راظتنالا لالحت  ءاوغإلا نف قلطم يه ةبغرلا عابشإ ليجأت ىلع ةردقلا

 يف نوجوازي .ةبعلل دايسأ ر بكأ مه نوجانغم ا .ةيدوبع ةلاح يف ةيحضلا عبقت

 ريما نين نكي ام نضقا يقل طايشألاو لمألا ني ان تاهذو"ة مج

 نم ةرهتش دا ودمج هذ نك لقآلا ةا ةطؤلا معطي وفوز

 عمو ؛مشو ضحم ايا وع دوعولا هله ناك نأ اا - ذوفن ءمهتمفارم لالح

 كاح .لبق يذ نم رثكأ مهدراطت مهفادهأ لعج نع ودعي ال !ذهف كلذ

 .كيمدق دنع ًاعكار توغل يقبت فوسلو جانغملل ةدوربناو ةرارح ا ةبوانم
 ا 54

 217 اا

 نم نوبعالتم مه نونتافلا .سنج نودب ءاوغإ وه رحسلا وأ ةنتفلا

 .ةحارلاو ةعتما نم جازم قلخ لالخ نم مهءاكذ نوعنقي «لوألا زارطلا

 .مهفده ىلع هنوزكر يو مهسفنأ نع هابتنالا نوفرحي :ةطيسب مهتقيرط
 ىف .كتجزمأو كعابط عم نومءاوتيو «كلأب نوسحي ءكصخش نومهفتي

 نأ ملعت .كسفن لايح لضفأ روعشب رعشت تنأ زتافلا وأر حاسلا روضح
 ىدل ةسيئرلا فعضلا ةطقن فادهتسا لالخ نم رحاسلا ةذيوعتب يمرت
 .تاذلا مارتحاو ءاليخ او رورغلا :سانلا

 179 ةحفص (يتامزيراكلا) مهلملا ىدايقلا

 نم عبنت اهنإ .انريثي روضح يه ةيصخشلا ةيسيطانغلا وأ امزيراكلا

 «ميمصتلاو ةياغلاب ساسحإ «ةيسنج ةقاط «سفهنلاب هةقثلا - ةيلخاد ةيصاحن

 ةيصاخ ا هذه .سانلا مظعم اهديريو اهيلإ رقتفي ىتلاو - نانعمطالاو اضرلا
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 ودبت اهلعجي ام «(يتامزيراكلا) يدايقلا تاءايإ للختتو «جراخلل عشت

 لالح نم مهتيسيطانغم زاربإ نوملعتي مه .فولأملل ةقراخو ةيئانخسا

 ىتامزيراكلا مهولا قلخإ ر ءاميسو ةيرانلا ةباطخ او بقاثلا قيدحتلا

 او ةيجانلا رع اهم ر اع فاو ةا عاعشإلا لالخ نم

 .وبأ ريغو

 215 ةحفص مجنلا

 مالحأ لالخ نم اهنم بورهلل ىعسي انمظعمو «ةيساق ةيمويلا ةايح ا
 نم نيرخآلا ىلع نوزربيو ؛فعضلا اذه ىلع نوذغتي موجنلا .مانم او ةظقيلا

 .مهتبقارمو مهتدهاشم يف بغرن اننولعجي مهف «زيمبو باذج بولسإ لالخ
 مهدعب ىلع نيظفاحم «نيريئأو نيضماغ نونوكي تقولا سفن ف
 مهتيصاخ .ةقيقح ا يف دجوي ام رثكإ مهنع ليختن اننوعدي ثيحب « 79

 باجعإ طحم حبصت نأ مثأعت .انيدل يعواللا ىلع لمعت مالحألاب ةهيبشلا
 .غوارم او ريح ا نكلو قاربلا مجنلا روضح راهظإ ةطساوب راهبناو

 كوحن هنوهجوي يذلا زيمم ا زكر لا مامتهالا ةطساوب كنوبذعجي نووغْلا
 يف نيقرغتسم «نينمار يغ ؛كلذل ماتلا سكاعم ا مه نيوغّلا وضيقن .كريغ نود
 ىنعم اب نورم مهف ءرخالا صخشلا ةيسفن مهف ىلع نيرداق ريغو ؛مهتاوذ

 نع ةقداصو ةنزاوتم ةرظنب نولحي ال نيوغم ا وضيقن .ةملكلل يفرح ا

 نم نورثكيو نولفطتيو نوقياضي ىتم ادبأ نوکر دی الو «مهتایصخش

 كصخش نم (ةرفنم ا) ةيئاوغإ  دضلا صئاصخ ا لصأتساو ٌتنجا .مالكلا
 ضيقن عم لماعتلا يف ةعفنم وأ ةعتم يأ دجوي ال - نيرخالا يف اهكرداو
 .يوغم ا



 19 هى تایوتحلا

 255 ةحفص رشع ةينامثلا جذامنلا - يوغملا اياحض

 يناتلا مسقلا

 275 ةحفص ةيئاوغ إلا هيلمعلا

 281 ةحفص ةبغرلاو مامتهالا ةراثإ - لصفلا :ىلوألا ةلحرملا

 :لماش لكشب كتسيرف سردا .كئاوغإ فده ىلع دمتعي ءيش لك

 اياحضلا .كتنتفو كرحسب رثأتلل نولباق مهنأ تبغي نيذلا كئلوأ طقف قتناو

 نوري نيذلا كقوأ .مهيدل اغارف لت نأع يطتست نيذلا كئلوأ مه ٍنوبسانم ا

 ةلوهسب رك وا ياداعبش ريغ وأ يلو زعم نونوكيام ابلاغ مه .ازيم 2 كيف

 نوكي داكي لماك لكشب عناقلاو يضارلا صخشلا نأل - كلذك مهلعج
 عام كلف ي م ةا ادل ا ا س ارعا

 ةيلاثم ا ةيحضلا . ةيلاعفو مط زكا رد ةيئاوغ إلا كنتاروانم لعجي مم «ةيوق

 .لثمألا ةدراطملل لاجم ا حيتت

 ندا  نامألاب ًافئاز ًاروعش قلخإ 2
 295 ةحفص رشابم ريغ لكشب

 ريثش نأب رطاخت كنإف ةيادبلا نم مزاللا نم رثكأ ارشابم تنك اذإ

 كولس نشرنا يأ كانه نزكي نأ بجي ال ةيادبلا ف دادا فض نل ٌةمواقم

 طح يف ةيادبلا يف ريسي نأ بجي ءاوغإلا ار ف هئاميس وأ يبوغملا

 .يجيردت ٌلكشب الإ فدهلا كب رعشي ال ىنح ءرشابم ريغ لكشب يأ «لئام
 رهظا وأ «ثلاث فرط لالخ نم برتقا - كفده ةايح ةيجراخ ا دودح ا مزلإ

 ىلإ .قيدصلا :نم- ايجيردت لتا ءايبست هداج ةفالعل يعبي نم. رهط
 .مجها مث «نامآلاب رعشي نأ ىلإ فدهلا دهده .بيبح ا



 تايوتحا .ه 20

 307 ةحفص ةطلّتخم لئاسر لسرأ 3

Ullءصضماغ لكشب نيدودشم اجرو «كدوجول نيكردم سانلا حبصي  

 حضاو انمظعم .رحأ د حأ ىلع رقتسي نأل بق مهمامتها ريثت نأل ةجاحب كنإف

 أسر .مهفلاو روصتلا ىلع ًابعص نك «كلذ نم ًالدب موزللا نم رثكأ

 ءدقفلاو ىماستما «نشخ او معانلا :نيعونلا الك نم ةطلتخم تاراشإو تاءاعإ

 اات نتفيو رهبي يذلا «قمعلاب يحوي صئاصخ ا نم جئيزم .ةئيبخ او ةكيربلا

 ءديرملا ةفرعبب نيبغار سانلا لعجت فوس ةريحم ا زاغلألا نم ةلاه .كبري امك

ش ىلإ حيملتلا لالخ نم اذهك اذوفن قلخإ .كترئاد لخاد ىلإ مهبذتجنو
 ءى

 . كلخادب ضقانتم

 721 ةحفص تاثلثم قلخإ - ةبغرلل عض ومك رهظا 4

 سانلا ؛هنولهاجتي ۶ نورخألا هاشاحتي يدلا صخشلل بذجنت هلق

 بدذتج يكن .لبق نم مامتهالا اوبذتجا نيذلا كئلوأ لوح نوعمجتي

 نأ كيلع بجوتي «ككلمتل نيشطعتم مهلعجو برقأ وحن ىلع كاياحض

 لبق نم كيلإ اددوتمو كيف ابوغرم كنوك يأ - ةيبوغرم ا نم ةلاه قلخت
 نأ «كمامتهال ر يثألا عضوم ا اونوكي نأ مهوهز يعاود نم نوكيس .نيريثكلا

 ناك ادا :كضيست ا نبا .نيبجعم ا روهمج نم اديعب كعازتناب اوزوقي

 .ببس كانه نوكي نأ نم ب الف «كتنتفو كرحسل اوملستسا دق ديدعلا

 333 ةحفص ىضرلا مدعو قلقلا دا ةحاح ىلا 5

 مدعو رتوتلا .هؤاوغإ نكي ال لماك وحن ىلع يضارلا صخشلا
 مدعو طخسلا رعاشم مهيف را .كفادهأ لوقع يف اسرغي نأ دب ال ماجسنالا
 اهقلخت يتلا ةءافكلا مدع رعاشم .مهسفنأ لايحو مهفورظ لاح ةفاعسلا

 ىلع ةباجإلا كيف نوري مهلعجبو «كسفنب ڈیل زيك ا كيطعت فوس
 ةجاح ا عّنَضُت نأم لعت .ةذلل ناحيحصلا نائطوم ا مه قلقلاو ملالا .مهلكاشم
 اهل نأ عيطتست ىلا



 345 ةحفص ءاحيإلا نف نقتأ 6

 ني كعهابتنال ةجاحبو خرا ملعب لور عش كفادهأ لاعجت 3

 لونييتي فوم مهن ءموزلنا is رثكأ ُجسصضأو تنك ˆ اذإ نك ركلو «سرهوج

 اح بأ ىلع «فور ea فد اح يا ر ا نعفد دوحبصيو ةستيقحلا كتعيبط

 تاحيملتب يمرلا ةضساوب ں أنا لوقع يف راكفألا ع د ت .ف _ ءاحيإلا دض

 رهضتو ل ب مای ةداعب كئذ ۔یب 22 رعنت) أر ,لج 5 ىتتلاو ديدحتلا ةيعص

 تاحيرصت - ةينممضلا ةغللا ص 5 قلحنإ .ةصاخخا مهراكفأ اهنأكو مهل

 ةقفرم ةيدايتعا ثيداحأ «ةسبتلم تاقيلعت ءراذتعاو عجارتب ةعوبتم ةئيرج

 لعجإ .ىقيقح ا كدذصق لف فدهلا يعو ال لخدت يتلا - هي رغم تاحيملتب

 .ايحوم يش لك

 .357 ةحفص مهتاّيِسفن يف لخدا 7

 يبعصو نيدينع مهلعجي ام ,ةصاخ ا مهم اوع يف نوقلغنم ل ثم سانا مظعم

 لخدت نأ يه كئاوغإ بنتو مهتعق هدو حرا مهجردتستل ةقيرطلا .ع ءانقإلا

 فيكو هب نوعتمتسي اب عم ا وهدا وفا اقفو بعلا .مهتايسفنو مهعجزمأ

 رودج ا ةقيمعلا مهتيسجرن بعادت E كالععيا .مهتجز ما عم ت

 نم مهتمرح نوکت كلدبو مهتاوزنو EE عم لهاست .مهتاعافد نقف

 .هومواقي وأ هءازإ ِلعغ در ودبيل ئيش يأ

 369 ةحفص ءارغإلا قلخإ 8

 :بسانم ا ءارغإلا قلخ لالخ نم كئاوغإ ىلإ قمعب فدهلا ا

 بجگوتي «ةمرجم ا ةفرعم ا دعوب ءاوح ىعفألا توغأ امك .ةمداقلا عا نم ةح

 ةطقن دج .اهب مكحتلا نوعيطتسي ال كفادهأ يف ةبغر ظقوت نأ كيلع

 كن ىلإ يفح فرط نم رشأو «دعب ققحتت مل يع دا هالا يدل قويا
 دومغلاب ةفوفلم ءايشألا يقي نأ وه ح -اتفلا .اهوحن مهتدايق عيطتست

 .كنوعبتي فوسو ءاهقفارت يتلا فراخفاو كوكشلا نم ىوقأ ًالوضف
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 1187 حفص دف ا م كك فرعا 9

 0 اذه لع رکا EC نوکت

 -ايلاب ظفتحلو ٠ طخ ا لوط ىلع يترا دوقتل ةديحولا ةقيرطلا . ةطلسلا نع مهل

 ال انش لمعت نأ اهني هللا ءاحاقلا | قوشتلا قلخ لالح نم نوكت ايلعلا

 500 ب نل - ةيوفعلاب زاس ًاروعش مهيطعي فوس كنم هنوعقوتي

 | .ةوطخب مدقتمو , کم ًامئاد تنأ . دعي قلاب اذام ١ أوفر شتسي نأ

 .هاجن الل ئجافم ٍرييغت لالخ نم ةراثإلا ةيحضلا

 تاملكلل ةيناطيشلا ةوقلا مدختسا 0
 799 ةحفص ىضوفلاو كابترالا عرزل

 راكفأ يف نوكلهتسم مهف ؛نوغصي سانلا لعج بعصلا نم
 0 .كشخت ىتلا كلتل تقولا نم ليل مهيدلو «ةصاخ ا مهتابغرو

 مهناذا المت نأ «هعامس نودوی ام لوقت نأ يف «نوعمسي مهلعج يف ةعدخ ا

 سانلا رعاشم بهلأ .ةيئاوغإلا ةغللا رهوج ره اذه .مهل راس ئيش ياب

 «ةقثلاو نامألاب مهروعش مدع ةأطو نم فق ؛مهرطأ ةنسمسَّصْلا ريباعتلاب
 لب ال ءبسحف كيلإ اوغصي نل اهدنعو «ةبذعلا دوعولاو تاملكلاب مهقُؤط

 .كتمراقج مهتدارإ نودقفيس

 ثا وكي الا اهب يشكي يتلا ةليلج ا تاءايإلاو ةليينلا بح ا تاملك

 ءاوغإلا ليصافت ؟ رضرت نأ دهج ا اذه لكب لواحت اذا :كشلل ةاعدم نوكت
 اسکا نكت اب E جرب لكشب اهلعفت يتلا تاراش لاو تاءايإلا
 نم لئاه مکب كاياحض هابتنا فريصتو يهل نأ ملعتت نأ كيلع .ًاحاصفإو
 ا ىلع ةلضفمو ةيانعب ةافتنم اياده - ةريغصلاو ةراسلا تايسرقطلا
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 تقولا روضل یت رداوب مهئاضرو همد عم ىدحو سب الم ءمهدحو

 /  “f 2هدم 3 . . 7 ١
 نمک نيروحسم مهنوك - اوضح الي ص مه ج هح نودللا مامتهالاو

 یسیصانغم مونت لاح ىف  211 EEE.هددصب

 ىهوأ دنع .اهسفنب كفادهأ ىلتخت امدنع ثدحن ةمهم ا ءايشألا

 ضرعتتاو ةفئألا .ئييش لك يس دودو ا یا

 رثأو كفادهأ ر سنا .ًأصلمتمو ريت نذإ باف .هذه لعفلا ةر نابتسيس دئازلا

 ر فاو تفالنا روضح ا نيب ام ةبوان ا لالخ نم مهمامتها

 اما اھ 5 قدم تالا ةعوبتم حرم او ةيويح اب ةعلما تاظحللا

 لالخ نم كتيؤرب !وٌودبب يكل «ةيرعشلا تاعوضوم او روصلاب كسفن طبرا

 تاذ ٍةروصك مهناهذأ ىف زربت ام ردقبف .كيف نوركفي امدنع ةيلاثم ةلاه

 .ءاوسب لوس ةيوغم تالليتختب كنو فلي ام ردقب «ةيمهأو تاش

 فعضلا لالخ نم حالسلا نم درج 3

 445 ةحفص نيّيجيتا رتسالا ةّيشاشسهلاو

 يطغُ ةقيرط لضفأ .كوكشلا ثعبي دق كلبق نم ةروانم ا نم ريثك
 عقرألاو ىوقألا هناب سحي رخألا صخشلا لعجت نأ يه ككلاسمو كراثأ
 نأ ىلع رداق ريغو رح الا صخشلاب روج اهو FE تودب اذإ . ةلزنم

 اريبدت لقأو ةيعيبط رثكأ ودبت كتافزيصت لعجتس كإف «كسفنب مكحتت

 دعاست فوس - بوحشلاو لجخ ا «عومدلا - ينامسج ا فعضلا .ًافلكتو

 بح ىلإ فدهلا فطع لوح مث «ةيحضلا رود فعلا .رثألا قلخ ىلع

 459 ةحفص يلاثملا مهولا  قئاقحلاب ينامألا طلخا 4

 ريق وقم و وتاج E نما ودالا لعاب نا
 حاجنلاو ةرماغئ اب ائيلم البقتسم نوليختي مهو ةظقيلا مالحأ يف مهتقو نم

 23 .٠ تاي وتحا
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 نوعيلعتسي كلالح نم هنأب مهولا قلح كرودقمب ناك اذإ .ةيمارغلا صصقلاو

 ينامألا فدهتسا .كتمحر تحن مهتعضو دق نوكت اهذنعف «مهمالحأ قيقحن

 مكحتلا نكي ال رعاشم كلذب ا ءاهعمق وأ اهطابحإ مت دق يتلا ةيرسلا

 كابترالا نم ةجرد ىلإ نيتوغلا لصوأ .ةمكاح ا ىلع مهتردق ًايِضَعُمو ءاهب

 ا ةا نب ام زييمتلا ىلع نيرداق اهدنع نودوعي ال ثيحب طبختلاو

 يطبب كاياحض لزع لالخ نم .فيعض صخش وه لوزعلا صخشلا

 ةيعامتجالا مهطاسوأ نع اديعب مهذخ .كريثأتل ةضرع رثكأ مهلعجت كنف
 . شم مهنوكب ساسحإلا مهطعأ .لزنم اءةلئاعلا ئاقدصألا ةا

 7 ام .رخآ ًالاع نوجليو مهئارو نم ًائاع نورداغي مهف - نييتسمو نيلمهمو

 حبصي مهشؤشت ىدلو ؛يجراخ ا معدلا اودقفي ىتح ةقيرطلا هذهب اولزعي
 ِءيش ت وكي ال ثيح «كنيرع ىلإ وغلا جردتسا .الهس مهليلضت

 . افولأم

 493 ةحفص كسفن تبثأ 6
 درمف «كدوهج اومواق اذإ امأ .مهتياوغ متت نأ نوديري سانلا مظعم

 ناخ یک ركش دييحتل ةيافكلا هيف اج ضمت مل كنأ وه حجرالا ىلع كلذ

 ليفك ءكّلص ىلإ مهبسكت ىك ًاديعب يضمت نأل كدادعتسا ىدم رهظي نأ
 ًاطحن ككابترا | وأ فيخسلا رهظمب كروهظ ةيحانل قلقت ال .مهكو كش ديدبتب

 «كفادهأ لجأ نمو تاذلاب ةيحضتلا عباط ذخش يتلا لامعألا نم جون 0

 .رخآ ٍءيش نأ اوظحالي نل مهنأ ةجردل غلاب أريث + مهرعاشم رۇ فوس



 يروعش ىوتسم ىلإ ادادترا) ةعجر ثدحأ 7

 513 ةحفص (مجرتملا :قباس يكولسو

 نأ نولواحي فوس يضام؛ ا يف ةعتم ا نم انيك اعون اور بتخ! نيذلا سانلا

 ركل ادع رثكألاو ار رثكألا تايرك < كلا , اهشيع او دواعي اهورزككي

 عجرأ .يوبا ٌرمرب ةطبترم نوكت ام ااغ والا ةلوفصلاب ةلصتلا كلت

 د هللا يف كسفن كعضو لالخ نم ةطقنلا كلت ىلإ كفادها

 مم ىف مهعيضوو مجرما :يسقنلا ليلحتلا يف وا ةاصع ىلإ هل

 ع تت مهم ك اردإ ماع كلذو كبح يف كرعقيس .جاتحما لفطلا

 . ةيفطاعلا

 537 ةحفص روظحملاو ةئيطخلاب مدطصا 8

 - اهضعب .هب مايقلا ا ع ام ىلع ةيعامتجا دويق امئاد كانه

 ةيحطس ركل ربغألا ضعبلاو ؛تلحن نورقل دوعي - ٌةيتساسأو ٌةيرهوج رثكألا

 كنأب نورعشي كفادهأ كلعج نإ .لوبقئاو بذهملا كولسلا ةطاسبب دّدحيو

 نوقوتي سانلا .ءاوغإلا ةياغ يف ءيش وه دويقلا يعون دحأ يطختل مهدوقت

 باذتجاب مثِإلاو كاهتنالاب ةبغرلا موقت ام درجمب .ملظم ا مهبناج فاشتكال
 ام دعبا ىلإ مهذح .اوفقوتي 00 بعصلا نم حبصي «كوحن كفادهأ

 اطبار قلخي فوس هميرج اب كارتشالاو بنذلاب كرتشم ا روعشنا  نوليخعي
e 

 . وف

 ككا ةحفص ةيحورلا تايّرغملا مدختسا 9

 .مهتيئاسنج لايحو اهتميقو مهسفنب مهنايإ لايح ءمهمسج لايح - ةقثلا

 كنإف «يرصح لكشب ةيدسج او ةيدام ا ةيحانلا بطاخي كؤاوغإ ناك اذإف

 مهيد فعضلا نطاوُم نيرعاش كفادهأ لعمتو كوكشلا هذه ريت فوس



 تايوتحلا ه 26

 مهلعج لالخ نم كلذو «نامألا مادعناب مهروعشو مهسفنأب مهتقث لق نع

 ءايشألا «عيفر يف لمع «ةينيد ةبرجت :ييناحورو ماس ينل ىلع نوزكري
 يقم ريغو O ا لا ةت ا

 ودبت ةيسنج ا هتورذ لعجب كئاوغإ رثأ قمت .يئِجور مدس يف قراغ هنوك

 .نيسفن وأ نيحور نيب يحورلا داحالاب ةهيبش

 565 ةحفص ملألاب ةعتملا جزما 0

 دق «ةيادبلا يف .مزاللا نم فّضلأ نوكت نأ وه ءاوغإلا يف ربكألا أطخ ا

 ادهاج لواحت تنأف او ابيتر حبصي ام ناعرس هنكل ءارحاس كفطل «نوكي

 كفادهأ قارغإ نم ًالدب .كسفنب يتناو ريغو نمآ ريغ ودبتو يضرُت نأ
 .نامألا مدعو بنذلاب مهرعشأ .ملألا ضعب مهب لزم نأ لواح «ةفاطللاب

 كفطل ىلإ ةدوعلاو «ةيدولا تاقالعلا ةماقإ ةداعإ ْنِإف نألاو  ةعيطق ثدحأ

 تاضافخنالا تدادزا املكف .مهبكر ىلع نيئاجو ًافاعض مهليحُسَت قباسل

 يكل فوخ ا ةراثإ قلخإ .ًاعافترا تاعافترالا تدادزا ءًاضافخنا اهقلخت يتلا

 .ةيناوهشلا ةنحشلا فعاضت

 دراطُملا  طوقسلل ةحاسم مهطعأ 21
 583 ةحفص دّراطملا وه

 حنم نم نوللقي فوسف «ًامجاهم يغبني ام رثكأ كفادهأ كتداتعا اذإ
 نأ ىلإ ,مهظقوت نأ ىلإ جاح تنأ .رتوتلا ٌفُعْشيَو «ةصاخ لا مهتقاط
 «ءارولا ىلإ ة ةوطخ اا ءكرحس تح مهعوقو دزجج .ةيآلا سكعت

 تا ًايجيردن كباتني رجلا نأ ىلإ حل .كتفحالم نوؤدبيسو

 حباوكلا رخبتتسو ءايدسج ككلمت نوديريس ام ناعرس .رخآ صخشب مهم
 .هؤاوغإ متی د ئوقلا نأ مهولا قلخإ .ةذفانلا نم تاظقحتلاو



 ةفيفح ونيت اذل : ' :بريطخ ناخب ةصشنشأ نوشعلا ووذ افا

 ةحارلل مهو متع ن قف رب 2 مون ناك وک ناور وفي دقق ءكتاروانمو كتئابعالت

 روضحو قحافد ريغ كولس نوي م عسجلا الح ص هک اسلا مهساوح ظقياو

1 
 م OR فأر تکل مدحو ءودهلا عءاميس ًمنيبف .كلوحشم سنج

 - مالا و یش ىشم ا ىف كتقيرطو كتوصو كنأحيملت لاف «مهعنآومو مهطباوض

 ل كاي .مهترارح ا يما اغلغتت - ةيغرلاو ل نجلا حشرت ىتلا “أ

 مهجر دتساو ةوامح اب كفادهأ دعا كئذ نع اشو ؟ ةيسنج ا ةيحانلا ضرغت

 بوتس ليقتسُما نم قلقلاو ء«ةيلقعلا تامکا یا «تايقالح 2 .ةوهشل / وحن

 615 ةحفص روسجلا مادقإلا نف نقتأ 3

 ريغ اهنكلو «حضاو لكشب كب بغرت كتيحض :تلح دق ةظحللا
 اده ىلع ګان فرعصتلا نع كيهان «ةحارص كلذب فارتعالل ةدعتسم

 ةوطخب حاتجتلو جنغلاو «مركلا :ةيس وزملا اا حرضتل تقولا هنا شالا

 ينعي كابتر الاو درا راهظإ . بقاوعلاب رکا تقرلا ةا لت ال .ةئيرج

 ةيحضلا رحس يف اقراغ كنوك نم ضيقتلا وه كلذو كسفنب ركفت كننأ

 :هكتا وه حشا اذهنو ؛موجهلل يضمي نا تنفي ديحو ضصخش

 ىلإ رعاشملا لصت نأ دعبف .حجانلا ءاوغإلا باقعأ يف عبتي رطخ ا

 ةقثلا ةلقو للكلا وحن - سكاعم ا هاجتالا يف حجرأتت ام ابلاغ اهْنإف ءاهتورذ

 امأ .ةمجافمو ةعيرس ةراسخ ا لعجاف ءلصفنت نأ كل يك اذإ .لمألا ةبيحو
 فخحارلا دايتعالاو «ةقاطلا روتف رذحاف «ةقالعلا ىف رمتست نأ كل يك اذإ
 صخشلا عدت نأ كاي .ناث ءاوغإ مرلي .ملح ا دسفي فوس يذلا ًةسلخت

e0  

 سال



 همدقم

 يداملا فنعلا قيرط نع 0 ستي ةوملا تناك تن لا نالا ذنم

 وأ كلملاف  ةقرلل ةليكض ةجاح كانه. تناك .ةيشحولا ةوقلاب ناضو
 اھیدذل ناک ةراتخحا ةلقلا طف . ةمحر لا مدع ن وكي نأ هيلع بج وتب نوطارتمألا

 هتناع امه رثكأ هذه E ةيوطتم رظ يف ٌدحأ ٍناعي مل ن کلو ىذوفنلاو ةوقلا

 نم نهقزصت تحت حالس نم الو «نسفانيل ًاليبس نهيدل نكي مل .ءاسنلا

 وأ عمتجملا وأ ةسايسلا لاجم يف ندري ام ذيفنت ىلع لجرلا ل امحي نأ هنأش
 > ا

 .سنجىل عبشت ال | ىتلا مهتبغر :ديحو ٌفعض مهيدل لاجرلا عبطلا

 حنمت ام دّرجمب اهنكلو (ةبغرلا هذهب تيفو هلت نا ًامئاد عيطتست 7 ةأرملا

 ةطاسيب هناكمإبف ءسنجلا نع تعّمت اذإو ؛ةرطيسلل دوعي لجرلا نإف سنجلا
 وأ ةتقؤم تناك اذإ ةطلس عفن امف .ةوقلا سرامي وأ  رخآ ٍناكم يف ثحبي نأ

 ىوس رايخ يأ نهيدل نكي مل ءاسنلاف كلذ عمو ؟دحلا اذه ىلإ ٌةفيعض
 ل ل ل ا .ةلاحلا هذهل عوضخلا

 نم ريثك ٠ لالخ نمو  نينسلا ربع نيذلاو اذ اين ناك ةطلسلل مهشطعت

 قلخ يلاتلابو يف ىلع اها ا ةقئزط ول اا

 .ًءاقبو ةيلاعف رثكأ ةطلسلا نم طم

 ؛ةداورط نيليه ؛ميدقلا دهعلا نم ءابشثاب مهنمض نمو - ةوسنلا ءالؤه

 - ةرتابويلك «قالطإلا ىلع َنهمظعأو ؛يش يسه ةينيصلا لامجلا ةّيروحو

 نهجايكام تامّمصم «رغم رهظمب لجرلا نبذتجي ّنك الوأ .ءاوغإلا نعرتخا

 نم احم راهظإ لالخ نم .ةايحلا ىلإ ةثوعبم ةهلإ ًةروص نعنصيل نهتنيزو
 سنجلاب طقف سيل ةبغرلا نزفحيو «لجرلا ةلّيخم نززفتسي نك ءدسجلا

29 

 ءاردز لاو داهطضالا

 نمو اناك دذإ

 اوكي نأ ضورفم ا

 نم مومعلا هجو ىلع
 ىف ةأرملا ةصح

 ؛ةعشانلا تاعمججا

 00 ةتاح ا هده

 نأ ىلإ اهمحز لماكب

 نم لورق وحل
 نضعتسي نأ ةربخ ا

 .ةوقلا نع ةراهئاب
 اريا اسلا شتا

 E ا

 نأ - نعشألا
 ناك خوا لقدوم

 ؛ءاوغإلا شراي ناب
a 



 ةمدقم ه 0

 ىلع تادمتعم

 لالخ نم لاجرلا

 نم هنإف ءةوقلا
 حبصي نأ نکلا

 نيدمتعم لاجرلا

 لالخن نم نهيلع
 رک ف مدلل
 الف «لجرلا نم ةساعت

 نركف دق هنأ دب

 لبق اهم نلقأتو

 نم لوأ یک ؛لاجرلا
 نأ ةفرعم ىلإ لصوتي
 مئاد تناك ةذللا

 ىتلا ةركفلا نود

 ا مهدحأ اھنرک

 دق ةليخنا ّنأو
 .ةعيبطلا تطخن

 هذه تحبصأ اماح

 ةيساسألا قئاقح ا

 تملعت «ةفورعم
 نأ الوأ ءاننلا

 لجأ نم نهتنتو
 تجر نرش ظاقيإ
 دقل ؛عالطتسالا

 ضفرلا نف نسرام
 ولو ىتح بعصلا

 نم ؛نلبقي نأ نیت
 !دعاصف ةظحللا كلت

 نبهلي فيك نملعت
 ن «لجرلا ةليخم

 نظفوي فيك

 تابغرلا نهجتو يو

 رفلا :مظعأ ء شب ب نكلو ىلاع نلصحي | اماح .لايخلا زومر , نم رمر كّلمتل ةص

5 مهتج ردتست ولا ءالؤه نإف ° اا مامتها وجرلا ملاعلا نع
 

علا يف تقولا ءاضمل مهنلجحيو ةسايسلاو برخلاب صاخلا
 ملاع - e ہلا

 ا
 اسما نع يفرحلا ىنعم اب مهنفرحيو : .ميوقلا ر ةعتملاو هتفاللا دهاشملاو ةيهافرلا

 يف رصيق سويلوي اهجاردتساب ةرتابويلك تلعف امك ٍةلحر يف مِهَنْذُحَأي نأك

 هذه ىلع نينمدم جيردتلاب نوحبصي فوس لاجرلا .ںينلا ربع الوزن ٍةلحر
  اهدنع نكلو .بحلا يف نوعقي فوسو «ةلوقصملاو ةيدفملا ةيشحلا كاذللا

 تاثدحم «تايلابم الو تادراب نحبصي ءاسنلا نإف - مئاد هبش لكشبو

 ناجرلا بغري ام درجمب .نهاياحض ىدل كابترالاو بارطضالا كلذب

 نورَبُجُي فوس مه . .مهنع تعنمو تبحس دقو مهعتم نودجي مهنإف «ديزملاب

 تامدخلاو لاصولاو ةوظحلا ةداعتسا اهّمضخ يف نيلواحم ةدراطملا ىلع

 لالخ ٌةيفطاعو ًافعض رثكأ ًايجيردت ¿ نيحبصمو «ةرم تاذ اهوقوذت يتلا

  ةيعامتجالا ةوقلا لكو ةينامسجلا ةوقلا نوكلتمي نيذلا لاجرلا .ةيلمعلا

 «ينوطنا كرام ءرصيق سويلوي «يداورطلا سيراب «دوؤاد كلملا شم لاجر
 .ةأرملا ديبع اوحبصأ دقو مهسفنأ نودجي فوس  ياشوف كلملا

 3 ءاوغإلا نم نلعج ةوسنلا ا نإف «ةيشحولاو فنعلا ةهجاوم 9

 الو ل اقعلا ىلع نلمعي نأ نملعت دقل .عانقإلاو ةوقلل قلطملا طمنلا ءادّقعم

 - سأيلاو لمألا نم ًاطامنأ نقلخيو «ديرملاب ًابغار لجرلا نيقيثو «لايخلا نر
 ةوقلاب فصتي نكي مل ءايسفن امو ًاينامسج نهذوفن نكي مل .ءاوغإلا رهوج
 نك نشئاوألا تاميظعلا تايوغملا ءالؤه .ةعاربلاو ركملاو ةروادملاب امو

 ريراقت ناف لعفلابو ءودعلا ريمدتل نوططخي مهو نييبرحلا ةداقلاب ٍتاهيبش
 :ترخلا نم ةيئاسنلا ةخيسنلا هك رحم اب هتنراق ام ابلاغ ىلوألا ءاوغإلا تاناورو

 يف .ةيروطاربمإ زيزعتو ديحوتل ةليسو ءاوغإلا ناك دقف «ةرتابويلكل ةبسنلاب
 العاف الماع تحبصأ امنإو ؛سنجلل ٌةيبلسو ةلعفنم ًةادأ ةأرملا دعت مل «ءاوغإلا

 .ةطلسلاو ةوقلل ًازمر ءًايباجيإو

 يف نويئانغلا ءارعشلاو .ديقوأ ىنيتاللا رعاشلا  ةدودحم ِتاءانشتس

 مهسفنأ واي مل لاجرلا نإف اوا مساب اوفِرُع نيذلا ىطسولا نورقلا
 يدك ا ت ًأرط رشع عباسلا نرقلا ىف «ٍذئدعب .ءاوغإلاك تباع وا هفانأ نقب

 ةعفاي ٍةأرما ةمواقم يطختل ةليسوك ارغب نيمتهم اردت لاجرلا حبصأ



¢ 3 
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 نابسإلا نازو فود - خيراتلا ف ماضعلا ناجرلا نيوغحا لئاو .سنجلل

 - 1 5 5 1 2 : 7 "0 - 1 .٠

 ةدمتعُم س ةئارط ينبت اوٌودب 5 لاوج لود هد ق اومهلا نيد دنا نيددعتملا

 0 یو ناك ام ابلاغ) مهرهظب: ! اهرهبُي نا أ لع .ءاسنلا 00

 روكذ ًارصنع 2 اوفاضأ دق جاجا رود أوبعلي نأو ليلا !اوريثي نأ

 تاملكلل ءاسنلا فعض اوفشتكا ذل .ةيئاوغإلا ةغللا :ةبعلل ديد

 رهاظمدل يوغنألا مادختتساالا 8 ءاوغإلا نم نيجذومنلا نيذه .ةمعانلا

 :نيسسنجلا نيب ةلصافلا طوطخلا ناربعي ام ااغ - ةغال يروك ذلا مادختسالاو

 چرا ست تناك ولكلإ يد: نرو بابک هار رھ تاک اقوناراك

 .اهتاملکب

 یاوغإلا نم مهتخسن نوروطي لاجرلا هيف ناك يذلا تقولا سفن يف

 ماظنلا ذخأ امدنع .ةيعامتجا تاياغل نفلا نوفّيكي اوؤدب نيرخآ ناف
 لاجر جاتحا يف يشالتلاب 5 صاخلا ,مكحلا يف يعاطقإلا

 ةرقلا اومّلعت دقل .ةوقل

 ل نمو مهيسفانم ءاوغإ ةطساوب بستكُ نأ اهنأش نم يتلا
 E .جنغلا نم ليلقو ةلوسعملا تالا وةلا تالال لوا نم

 نونانفلاو e نولثمملا عرش دقف «ةيطارقويد 05 ةفاقثلا

 مهطسوو مهيعمتسم 0 رحسل ةليسوك ءاوغإلا تاكيتكت مادختساب

 لاثمأ نم ةساسلا :رخآ ديك ريغ ثدح رشع نماثلا نرقلا يف .يعامتجالا

 ر ا ىلعو ا مهنأ ىلع عاو لكشب مهسفنأل اورظن نويلوبان
 انيك اتيا اوعرب مهنكل «ةيئاوغإلا ةباطخلا نف ىلع اودمتعا لاجرلا ءالؤه

 ةتفالو ةمخض دهاشم ميدقت :ىضم اميف ةيئاسن ٍتايجيتارتسا ناك

 ٰيدسج روضح قلخو «ةيحرسم ِتاودأ اهيف نيمدختسم .روهمجلل
 یتح اذكه ىقييو - امزير ,اكلا رهوج ناك اذه لك نأ اومّلعت دقل .نوحشم

 ًالئاه اذوفن اوعمجي نأ نوعيطتسي مهّنإَف ريهامجلا ءاوغإ لالخ نم .اذه انموي

 .ةوقلا مادختسا نودب

 نم رثكأو نآلا .ءاوغإلا روطت يف هام ةطقنلا ىلإ مويلا انلصو دقل
 وأ 00 م ناک هلو یا ىلع عش

 د ل ب

 ! مادختسا نودب صالبلا يف مهقير ص یش 7 ةيشاخا

E 

 لام رهظ کھ

 ؛دوح ولا ىلإ بح او
 0 ¢ ج

oe 
0 

 2 :: : ٤
 عقوسق فا عال

 ر 35-5

 رهن! كلذ دامت سیل

 درر حی ن لربات

 ص يلك 8 27

 ىلا ا لاح

 يف هو : نهشض

 فخ كاع

 نوب ص دوجولاب

 ءءاسنلاو 0

 ةدعاسم كلذو
 5 ت ل

 نکس يتلا تاقطاللا

 نهو - اهعارتخا نم
 ء:فقوت الب ندئاقي

 ابلاغو ءنمزهي انايحأ

 تيل
 تهجت يتلا ىوقلا

 ن نهذض
 دقو اا نايح 7

 هجو ىف لاجرلا رادأ

 ةا
 ءالا تمشمج ىلا

 :مهلتاقتل اهعنص ءانع
 نهشسدوبع اشا

 يا باو

 نم ةملكلل ام لكب

 .ینعم

 ءولکال يد ولردوش -



 ةمدقم 2 ٠

 ءةأرملا ميلعت ىف

 تاو ادب جر

 قسافلا ةعومجم يف
 ريرخ .ةراتخم ا ةيبدالا

 .ريهيف لكيام

 مزاللا ءاكدلا نإ

 ربكا بح ا ةسرامم
 مزاللا كلذ نم ريثكب
 .شويج ا ةرمإلا

 ولكنإ يد نونين -

 تنك اذإ «سويالانيم
 ىلع ًامزاع مح

 نذإ / ءاهلتق
 «ىتكرب كقفارتلف

 لعفت نأ كيلع نكلو
 نأ لبق / «نآلا كلذ

 راتوأ اهلامج رصعي

 ريغي دقف / كبلق
 نأل ؛كيأر كلذ

 ثيحو / «شويج اب
 ءاهتارظن تعقو ام

 ىتح / «ندملا قرت
 7 و رابغ رجفني

 فرعا LÎ .اهتادهنتب

 حافدناو ةسامح

 تنأو / ءاهلاجر

 لكو .فرعت ًاضيأ
 نوفر عي نيدلا كئلوأ

 .اهياذع

 ثدحتي ابوكيه -
 ةداورط نيليه نع

لستت تانالعإلا .ةيوثنألاو ةيروك ذلا تايجيتارتسالا نيب انه ةحتأاو
 جيورتلا < «ل

ا ءارآ نم رّيغن نأ ددصب انك اذإ .دوسي معانلا
 رع ىلزلا ىف رقأتلاو + سانل

أ بجيف  ءاوغإلا يف يساسأ يش
إ نكمي الو ةقيقر قرطب فرصتن ن

 اهكارد

ايس ةلمح يأل نكمي ال رضاحلا رصعلا يف .ةيعاو ةروصب
 نم حجنت نأ ةيس

 هلا م ةيسايسلا تايصخشلاو «يدينيك هاف نوج ةبقح ذنمف .ءاوغإ نود

 هابتنا ىلع اوقبي يكل رسالا رل ءامزيراكلا نم ٍردقب اخ أب

 قلخي مالعإلاو , مالفألا ملاع .ةكرعملا فصن لكشي يذلا رمألا مهروهمج

 . يئاوغإ وه ام لكب نوعبشم ن یل .ةيئاوغإلا كتانوقيألاو موجنلا نم ًةَرجم

 ال تنا هرهوج ناف ا ءاوغإلا ىدم يف ريثكلا رّيغت ول ىتح نكلو

 ةذللا مدختسا كلذ نع ًاضوع ام الو ةوقلاب كسفن ًاضراف نكت

 0 كابت رالاو u رمو سانلا نر ىلع كلذب عال «ہعطک

 .ةعجان ن لارت ال ةرتابويلك

 نحنو ءانتافرصت انيلع اولي نأو انيف اورّثؤي نأ رارمتساب نولواحي سانلا
 كلذب نيمواقم ءاذه اهيف نولواحي يتلا تارملا ددعب طبضلاب مهلهاجتن

 ًاعيمج فرصتت امدنع انتايح يف ر كلا غا مهتالواحم
 وأ ةيقرلا نم ون تح عقل نحل .بحلاب عقن امدنع - فلتخم لكشب

 ٌدكيلم حبصت نآلا .ةصاخلا اننوؤشب ب ةلوغشم نوكت ام ًةداع انلوقع .ةذيوعتلا

 ىلع ةردقلا دقفنو نييفطاع ًايجيردت حبصنف .بحن يذلا صخشلا راكفأب
 .ىرخأ ٍلاوحأ يف اهب فرصتتنل انك ام ءاقرخ قرطب فرصتنو ميلسلا ريكفتلا
 :فّشكتي انلخادب اعيش نإف ءةيافكلا هيف اب ًاليوط لاحلا هذه ترمتسا اذإ

 .هكلمتب انتبغرلو بحن نم ةدارإل ملستسن
 مالستسا ٍتاظحل ىف ةنماكلا ةلئاهلا ةوقلا نومهفي ٌسانأ مه نوا

 تا وكلا نوسردي «بحلاب سانلا عقي امدنع ثدحي اذام نوللحي , مه .هذهك

 مه .ةذيوعتلاب يمري يذلا امو ةليخلا زفحي يذلا ام  ةيلمعلل ةيسفنلا

 5 را لالخ ورق تقلا یری ماعلا لج نانا يع نوعلضتي
 نم ريثكب ةيلاعف رثكأ ءيش وه بحلا قلخ نإف «لئاوألا تايوعملا تملع امك



 صخشلا .ةوهشلا قلخ

 ل و
 رهسب : دحيو

 3 «ميوقلا بردنا نع فرحي» وه «ءاوغإ» ةملكل ينيتاللا لصالا)

 نأ هيلع نهسيو هيلع ةرطيسلا بغضت ةوهشلا هباتنت يذلا صخشلا (للضي

 يف ناعمإلا ىل لإ 35 e هنإف ا عبتي امدنعف اذل بحل ا طباورو

 تاءاوغإلا لكل جذومنلا حبصي ناتتفالاو بحلا قلخ .رثكأ ةيحضلا دابعتسا

 .بحلا يف عقاولا صخشلا ملستسيس .ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيسنجلا

 ليختت نأك ؛ىودجلا مدع ٌءيش وه هذهك ٍةوق دينفتو ضحد ةلواحم
 كرس مواقت نأ تلواح انك يق ورا اننا دز كاين امسي عدم كلل

 - ةوقلا لاكشأ نم لكشك وأ ةركفك د رکا دهب غاوغأإلا

 عوقو نع ةيّأتملا ةرقل ! فرع انمظعم : طب :نيبسلا ا وام كيفن

 ااا رثؤت اهلك «لوقن يتلا ا انتاءاميإو انتافّوصت .انبح يف مهدحأ

 ا صخشلا اذه ىلع

 ربتخن دق .ةيئاوغإ رثكأ انلعجت ينل لا ةقثلا انحنمي هنإ .اندكسُي ةوقلاب روعشلا اذه

 رع ف نوكن مايألا أ ت ةيعامتجالا عاضوألاو لمعلا ر طا يف اذه

 ا تاظحنلا هذه .انب ا رثكأو ايوا رثكأ نودبي سانلاو لاع

 سحي نأ بحي دحأ ال .ةلئاه ةفاثكب ةركاذلا ىف ّنرت اهّتكل ,لاوزلا ةعيرسو
 ءاوغإلا ءادن نإ .سانلا ىلإ لصي نأ ىلع كرا هنأ وأ بيها وأ جرح اب

 يف ٍةطلسب كيتأيس ءيش الو واق ال ةطلشلا ّنأل مواقُي ال ةيروحلاب صاخلا
 عون وه ءاوغإلاب ةبغرلا تبك .ءاوغإلا ىلع ةردقلا نم رثكأ رصاعملا ملاعلا

 ؛ةيلمعلاب قيمعلا كناتتفا رهظُت نأ اهنأش نم ىتلاو «ةّيريتسيهلا لعفلا ةّدر نم
 هذه دعصتس ام اهو .ىوقأ تابغرلا هذه لع ىلع ديرت ال تنأف ىلاتلابو

 .عطننلا ىلإ تابغرلا

 نم عون يأ الو كصخش يف الماش الو “و أل ةوقلا ديو ملا

 ءلامج لا يف سيلو سفنلا ملع يف ٌةبعل وه ءاوغإلا .كرهظمل يداملا نيسحتلا

 نأ وه بولطم وه ام لك .ةبعللا يف اذاتسأ حبصي نأ عيمجلا لوانتم يفل هنإو
 .يوغملا نويع لالخ نم كلذو «ةفلتخم ةقيرطب ملاعلل رظنت

 تدجو املك

 33 م ةمدشم

 «س ديابيروي ال

 ةيدامرضأ قارما

 يرك ليان ةمجرت

8 
 رذسا يجر 2 ةردقلا أجر كلام ا

 ت ام نصح ىاع هاريس يحرز
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 أيوطن ناك .بحلا

 رثألا ةديعب ةيمهأ اذ

 ةراضح ا خيرات يف
 ن جوز طق
 رشابلا رغ قيزطلا
 بح ا نب صاخلاو

 ةأر ارا تعاّصتسا



 همدقم هه 4

 ضرفت نأ ًادّدجم
 نيرخ الا ىلع

 فارتعالا (لاجرلا)
 ةطقتلا ىف اهزكر م

 طبضلاب اهدنع يتلا

 لكشبو تناك

 تحت ٌةدبع ئداينعا

 دقل .لجرلا ةمحر

 توربج تفشتكا

 نماكلا رسلا «ةوهشلا

 ةوفلاو بح ا نف ءارو

 فغشلل ةيهلإلا هبش
 يذلاو ادمع ظقوم ا

 ًادعاصف نيحلا كلذ

 ةءادب تحبصأ دقف

 نأ دعب «كلت ةوقلا

 ءاهلاقع نم تررخ
 رثكأ نمض نم دع

 اعيورت ملاعلا ىوق

 تاظحللا ضعب يفو
 ىلع ناطلسلا كلمت
 ه ...تولم او ةايح ا

 دمعتمللا رسألا

 ناك لجرلا ساوح
 يذؤي نأ هل اضيق

 «هيلع ًايرحس ًاريثأت
 الاجم حتفي نأو
 نم وانتم الو عسوأ
 ناو «تاساسح إلا

 ريسم هنأكو هزفحي

 .مهلم ملحب

 نوف ردناسكيلا

 ٌىعامتجا عافت لكل رظنت امو إو - ةوقلا ليغشتو ءافطإ دمتعي ال يوغا

 ةدعل كلذو .عييضتلل ةظحل ًادبأ دجوي ال ,لمتحم ءاوغإ هنأ ىلع يصخشو

 اهنوعفم لعفت ءاسنلا وأ لاجرلا ىلع نووغُلا اهب عّتمتي ا ةا اش أ

 نود يسنجلا رصنعلا ىلع ميتعتلا ةيفيك اوملعت مهنأل ةيعامتج امتجالا تائيبلا يف

 َنأل مهي ال اذه نكلو «ةيقيقحلا مهتعيبط كردن اننأب ركفت دق .هنم صلختلا

 ا كتايح ميسقت ةلواحم .لاوحألا عيمج يف اد تم مهبرقب دجاوتلا

 كشيوشت ىلإ الإ يدؤي نل ًاعجارتم اهيف مجحت ىرخأو اهيف يوغُت ٍتاظحل

 لك حطس تحن نايراوتيو نادّصرتي بحلاو ةيسنجلا ةبغرلا .كدييقتو

 نأ نم كتا راهمل نانعلا قلطت نأ لضفألا نمف اذل ؛ًابيرقت ةيناسنإلا تايقالتلا

 ىرتإ/ىري ةي ةي/ يوغا نإف «عقاولا يف) .طقف كمون ةفرغل اهمادختسا لواحت

 دكتسو «ًاميظع ًايئاوغإ ًامَحَر قلخي فقوملا اذه (.اه/همون ةفرغك ملاعلا
 نأ هنأش نم ٌدحاو يعامتجا وأ سنج ئاوغإ .ءاوغإ لك عم ًةسراممو ٌةربخ
 بذجنيس .ًءارغإ رثك دك كلعجيو كتقث يّمنيو ءلهسأ هدعب يذلا لعجي

 وعملا ةلاه كيلع طبهت امدنع ربكأ ٍدادعإب كوحن سانلا

 صخش لك نوري .ةايحلل هترظنو براحلا فقوم نولي نووغملا
 ره ءاوغإلا .اهلوح ًاراصح نوبرضي فوس يلا ةرّوتُملا ةعلقلا نم وبك
 طح وه يذلاو «فدهلا لقع نوقرتخي ةيادبلا ىف :قارتخا ة هريس وأ ةيلمع

 مهلّيختي فدهلا كلذب نيلعاج لج نزلا قرتخي املاح .لوألا هتاعافد

 اوقلخي نأو ةمواقملا اوضِفخُي نأ اهدنع لهسلا نم هنإف «مهب ملحيو
 مه .ةفدصلل ةيلمعلا هذه نوك رتي الو ؛نولجتريال نووغملا .اًيدسج امالستسا

 فعض طاقن كلذب نيفدهتسم «دّيج ئاق يأ لثم ًايجيتارتسا نوططخي

 وه ايوغت نوكيذلا دم صحا عنمي يذلا يساسألا قئ ئاعلا .ةصاخلا فدهلا

 سنامورلاو بحلا ةيؤرب يصضافلاو انيدل يذلا فيخسلا قبسملا مك کیلا اذه

 اذإ ءاهناكم يف انا مالا عقت ثيح سدقملاو يرحسلا ملاعلا نم

 ءاطغ ُدَرِجُم هّتكلو ءبادجو ايينافوز اذه ودبي دق .اذه اهل ًارَدَمُم 4 ناك

 كلذب نيرهظم تلح هلذېن يذلا دهجلا وه صخشلا يوغي ام نإ .انلسكل

 وه ةفدصلل ءايشألا كرت .مامتهالا اذه قحتسي وه مكو انمامتها ىدم
 نإ .دجلا لمحم ىلع سنامورلاو بحلا لمحن ال اننأ رهظيو (ةيئراك ةفصو
 يتلا ةعاربلاو هلذب يذلا دهجلا ناك ةيناطيش ةقيرطب ًايوغُم اقونازاك لعج ام



 ملع ةلأسم اهنكلو رحس ةلأسم سيل بحلا يف عوقون' .ةقالع لكل اهصصخ
 ارداق حبصتسف .اهفيك ًايجيتارت تسا ططختو كفده ةيسفن مهفت لاح .سفن
 ِءيشک بحدل رظني ال يوغا .«ةيرحسلا» ةدبوعتلا يمر ىلع لضفأ ل اكشب

 ورو داع اھ يع ل اک نأ تیب «برحک او سل

CPE EES To 31وت فز  Eتاكا  
 جراخ منع هد هجس .مهناود ي بكر . ولوج ذك

 نوكت ىلوالا مهتوطخ نإف ام ٍدحاب نوقتلي امدنع .لحادلا 00 سیلو

 ٍإ لوحخدلا

 دض امأ هنإ ؛نامألا مدعل ةمالع وه تاذلاب قارغتسالا نأ اهلّوأ 0 ةدّدعتم

 ا نكلو «نامألا مدعل نماكمو نضاوَم مهيدل عيمجلا .(رفنم) يئاوغإ

 نم تاذلاب كيكشتلا تاظحلل ًاجالع كلذب نيدجوم ءاهلهاجج نورّيدتي

 يف بعرن نحنف اذل  ةحرم ًاحور مهيطعي اذه . ملاعلا يف قارغتسالا لالخ

 يختلاو ام صخش تانونكم ىلإ نوخدلا نأ ايا .مهلوح نم دجاوتلا

 اي دك مم تا ےک ىلع شا دعاسي هنوکت نأ هيهام اهدنع

 ىلع ةردملا رسخي هلعجيس يذلا امو را صخشلا كلذ لعجي يذلا

 حبصي هّنإف .هذهك ِتامولعمب اوحّلست نأ دعب .خفلاب عقيو ميلسلا ريكفتلا

 ناري ال مئاع يف ةردان ةعلس - صْصُخْماو زكرم مامتهالا ا ونَمْوُي نأ مهرودقمب

 .ةصاخلا يا ةقبسملا 0 لابرغ لالخ اإ سانلا مظعُم هيف

 ةكرحخا وه فادهألا ةليخد ىلإ لوحدلا

 .قارتحالا

 رابغ عمجي يذلا لحتلا لثم :ةعتملل نيِنمَّوُمك مهسفنأ دوري نووغملا

 يف انتاويح انسرك دق انّنإف ءلافطأك .نيرخآلل اهمّلسيو راهزألا نم علطلا

 دق مهنأب روعشلا مهيدل نوكي.ام ابلاغ نودشارلا .ةعتملاو بعلل ال لوألا ماقملا

 ملعي يوغملا .تايلوؤسملاب مهلهاوك تلقثأ دق هنأبو سودرفلا اذه نع اوعطق

 ىلع مهئاقدصأو توت جا هم اذن نولصحي ال مه  ةعتملا نوبقَرَتَي سانلا نأب

 ةمواقم نكمي ال .مهسفنأب اهيلع لوصحلا نوعيطتسي الو ءاهنم مهتيافك
 سنامورلاو ةرماغملا اضراع مهتايح لحخدي يذلا صخشلا
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 صخش لبق نم انحايتجا مت دق هّنأب ءاندودح نم دعبأ ىلإ انذخأ اننأب وعش

 ىه ةذللا وأ ةعتملا .

 يكو اوقَرْغُيو اوحاتجُي يك نولتقتسي سانلا نإ .ةبرجت رامغ انضخ وأ رخآ
 ًءاجر :لوقلل ٌةقيرط يه انل مهتمواقم ًانايحأ .داتعملا مهدانع نع اوّلختي

 35 ۾ همدقم

 هدود 5 نشي الج
 و

 يملاعل معط ماخسلا

 .رلاو انح ةمج 20

 تر
PEEنا  

 لا بجي عيل ۹

 وه ءلنهذ ىف 0

 نع ا ر ر ےک 5

 نحيف داف ملك لا

 5 اهيدع وصخ!

 اهو فوس كناو

 كيب اذإ راهيلع

 و هج ع

 aa كلك ربع

 رويا .حیحص

 عفتس ام الجاع

 اصف يف ءامككب

 يف تازيولا / «عيبرلأ

 نم هنأ وأ «فيصلا

 نب ناك / 7

 ديص بلك ب

 ةيسضحو بنرأل هرهظ

 لاشفت نأ الو /

 قشاعلا تاءارغإ

 «قأرما عم / ةقيقرلا

 نما كلب يح
 ةبغار اهنأ / ضرتفت

 « بح ا نف «دیفوا 5

 نيده جيزم نإ

 ناتفالا «ني /

isنذإ ره م اليستس  

 ىلا بحقل قانا

 ام 5 ....هشقانن

 وه بح ا يف دجوي



 ةمدقم ه 6

 ةجيتن مالستسالا

 .ناتتفالا

 ياو اغيتروأ هيسوخ -

 وبلات يبوت ةمجرت

 وه - ؟ريخ ا وه ام
 ديزي ام لك
 «ةوقلاب ساسح إلا

 ةوقلاو ءةوقلا ةدارإ

 یدل اهسفن

 تالا

 وه - ؟رشلا وه ام
 نع عبني ام لك

 ه٠ .فعضلا

 5 ؟ةداعسلا يه م

 ناب ال

 5 رت ةوقلا

 8 ةمواقم او

 .ةشتين كيريديرف -

 با نضع

 ياج را ةمجرت
 لادنيللوه

 «باصعلا «طخسلا

 طابحإلاو بركلا

 ليلحتلا اههجاوي يتلا
 كلش الب ينأت يسفنلا

 نأ ىلع صخشلا

 َّنَأو ؛مهعبتي صخشلا لعجتس ةذللا ةيناكمإ نأ نوملعي نووغ ' .ينووغأ

 ًاضيأ مه .ةسمللا مامأ ًافيعطَو اس صخشلا لعجي فوس اهرابتخا

 مه ةذللاب مهساسحإ نأ مهملعل «ةذلل نيساسح اونوكيل مهسفنأ نوبّردي

 .مهلوح نم نيذلا سانلا اهب اودعُي نأ ًاريثك مهيلع لّهسيس مهسفنأ

 سانلا مظعم .لّتممک ٍدحاو لکو ؛حرسمك اهلك ةايحلا یری يوغملا
 ريغ مهلعجي ام اذهو «ةايحلا يف ةقيضو ةدودحم ًاراودأ مهيدل نأب نورعشي

 نأو صخش يأ اونوكي نأ مهنكمي ءرخآلا بلقملا يف ءنووغملا .ءادعس
 - سويز هلإلا وه انه يلصألا وأ يديلقتلا جذومنلا) .ةديدع ًاراودأ اولحتني

 يساسألا هحالس ناك يذلا  تاّئِيَقلا تاوار ذعلا نم عبشي ال يذلا يوغملا

 دشأك قوری ا نم ٍناويح وأ صخش يأ لكش ذاختا ىلع ةردقلا وه

 مهقهرُت الو ليثمتلا نم ةذللا ىلع ن نولصحتسي نونا (.هتيحضل نوكي ام

 مهب ةصاخلا ةيّرحلا هذه .نيتعيبط وأ مهسفنأ اونوكي نأل ام ٌةجاح الو مهتّيوه

 .نيباذج مهلعجت ام يه جورا دسجلا يف ةقالطلاو ةنورملا هذهو

 لايخلاو مهولا نم ديزملا امنإو ةقيقحلا ٠ نم ًاديزه سيل وه مهتايح يف ن مانلا

 هيلإ كنوذخأي يتلا نكامألا يوغا اهيدتري يتلا سبالملا .بعللاو

 ةيحرسم تسيل - ةزربُمو ًاليلق ةحّضَرُم اهعيمج يه «مهلاعفأو مهتاملك
 نأ ول امك «ةيعقاواللا نم راس راطإب ىلحتت امنإو يغبني ام رثكأ لكشب
 وه ءاوغإلا .مليف يف َةيصخش ناك وأ ةلاكدي د امرت شيعي ناك کیک

 هدشتفي ام

 .ةقيقخ اب مهولا ءاقتلا «ةيعقاولا ةايحا يف حرسملا ن م عون

 ىف نييقالخأ ريغ الو نييقالخأ اوسيل لماك ( ٍلكشبو ن لا نإف ًاريخأ

 مهسفنأ نوقلقُي ال مه .بعلل ٌرامضمو ةبعل ٍءيش لكف .ةايحلل مهتبراقم
 طامألا وأ «قالخألا نف نيرظنملا نأ نرمل مهال نيرخآلا سانلا ءارآب
 «نيوغملا رورش نم ارقذت نابرغلاك بعنت يتلا ةدكنلا ةدّقَعملا ةتوبكملا
 لقأ ءيش الو - ةيقالخألا ماكحألاب نولماعتي ال مه ارس مهاوق نودسحي
 نم عون وه ءاوغإلا .اهسفن ةايحلاك ٌنِرمو ئالم ِءيش لك ا .اذه نم ةياوغ
 ملو .مهتياوغ منت نأل نوقوتيو مهليلضت ّعِي ي نأ نوبحي سانلا نكلو عادخلا
 سانلا نكي مل ول نييعوطلا اياحضلا نم ! اذه اودجيل نويئاوغإلا نكي
 وشما ةف ن هوا ماكحألا رادصإل ةعزن يأ نم صلخت .كلذك
 .ةيعيبطو ةلهس ةيلمعلا ةيقب دجتسو «ةبوعللاو ةحزاملا



 2 كلذو « رم عانقإلا ةحامأب كحل يك ٌممصم ءاوغإلا ن ف

 اک اوفرعي نأ فو ةمواقملا ىلع هج نم نيدلا فلفو رسخت

 .ةفهرملا ةنمزألل برجا نف هنإ ااه ثدح اذامل

 كسفن ًالَوأ :امهمهفتو امهللحت نأ كيلع بجي نارصنع ٍءاوغإ لكل
 ايناثو ؛كيف يوغملا لماعلا وه امو
 تططحخ اذإف اا ةجرد سفن نيهجولل .مالستسالا قلختو مهتاعافد

 كيلا بناوجب مامتهالا نود ًايجيتارتسا

 ىلع تدمتعا ادا .بعاللتُمو جز يح کاکو : وغمك كيلإ رظنُي فوسف

 : ملا ءامتعالا نود ةيوخلا لش

 .كتاناكمإ نم دحتو ةبعره

¢ 

 قرتختس يتلا تافرصتلاو كفادهإ

 سانلا باذجب يتلا بيحس

 “ایا کج الار
 ۽ طح بحي ر فوسف «رح

 ةيصخشلا» لوألا فصنلا .نئيمسقل ْمَسَقُم ءاوغإلا نف ناف يلاتلابو

 ةسارد .يوغملا ضيقن ىلإ ةفاضإلاب ,يوغُملل ةعستلا طامنالا فصي «ةيئاوغإلا

 يتلا كتيصخش يف يرطف ٍلكَسب وغم ره ام اک ردم دن كلت طاقألا وه

 ((ةيئاوغإلا ةيلمعلا» .ىناثلا فصنلا .ءاوغإ يال 4 ةيسيئرلا ءانبلا ةنبل ىه

 ىتلا تايجيتارتسالاو نير رشعلاو عبر 5 تا روانم ا نمضتت

 ثادحإو :كئاوغإل ةا ةكارخلا حنمو «ساأنلا ةمواقُم فاعضإو ةيقرلا قلحخ

 نع لصف كانه «نيمسقلا نب ام رسجا نم عونك . كفادهأ یدل مالستسالا

 هتايح ىف ًائيش دقتفي اهنم ٌدحاو لك  رشع ةينامثلا ءاوغإلا اياحض طامنأ

 لماعتت طن يا عم كتفرعم كدعاستس .هالمت نا كعسوب اغارف ٌنضتحي لكو

 اذه نم مسق يا .لهاجب .قيبطتلا عضوم نيمسملا كاك يف راكفالا عضو ىلع

 .اصقان ايوغُم حبصتسو باتكلا

 ةيفك ىلإ كدر

 تاباتكلا ىلع ةدنتسم ءاوغإلا نف ىف تايجيتارتسالاو راكفألا
 نمضتت دراوملا .خيراتلا يف ًاحاجن رثكألا نيوغُملل ةيخيراتلا تاياورلاو
 نيلرام «ينراب يلتان «نلف لوريإ ءافونازاك لبق نم) ةصاخلا نيوغملا تارك ذم

 يدينك فإ دوك رول 8 n ةايح ةريس ؛(ورتوم

 يد ا ةرطحخ ةيرس تاقالع) ءاوغإلا نع ةيصصق او (بح ا
 يك اسارومل يجنج ةياكح «دراجک ريك نیروسل يوعم تايموي «ولکال
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 3 لا سو
 نحو امم ؛ ىوهلني

 ةيردجلا ةالابماللا

 ءاوغإلا ئ م 586

 ا
 . ةيف لشملا تالاحو

 ًاقالطنا لفي ام لك

 هل

 ف (ةشتين كيريديرف -

 - رشلا او ريخ ا دعب

 نامفراك رتلاو ةمجرت



 همدقم 8 ٠

 يأ دقتفا لاح یف

 امور يف انه ٌيرما

 عانطصا يف ةليح ا
 / هعد / «بحلا

 ارفي - ينبزجي
 جئاتنلاف «يباتك

 ةينقتلا / !ةنومضم

 رسلا يه

 «راحبلا «ةبرعلا

 عيمج ا / «فّدجملا

 / مكحقلا عيطتست

 بح ا نف يفوأ 3

 نیر زكي هجر

 رارغ ىلع انوع نوغاصُم ةيبدألا لامعألا هذه تالطبو لاطبأ :(وييكش

 ةميمحلا ةلصلا رهظُت اهنوفظوي يتلا دس .ةيعقاولا ةايحلا نم َنيوعُم

 ىدل .هتاذاحمب صخشلا ةدايقو مهولا قلخ نيب امو «ءاوغإلاو لايخلا نيب ام

 ةذتاسأ برد ىلع ترس دق نوكت «قيبطتلا عضوم باتكلا سورد عضو

 .ماظعلا نفلا

 ًايوغُم كلعجتس ىتلا ةيحورلا نإف .ًاريخأ
 ىسنرفلا بتاكلا اهب تالا ١ أرقت نأ بجي ىتلا

 امك ءاهسفن مدقت ءاقمح وأ ةميكح ةركف لوأ عيل ةيرحلا يلقع حنمأ» «ةرم

 مث نمو ءام سموم باقعأ يف - يرف يد ةداج يف نولحنملا انئاتش يرجي

 د ّيأب نيقّلعَتُم ريغو نهعيمج نيف دهّتسُم «ىرخأ اودراطيل اهنوک رتی

 قيتعيف  راكفألاب ىوغُت نأ هسفنل كرتي هنأ ىنع دقل «.يتاسموم يه يراكفأ

 تبي نأ هرطاوخلو  لضفأ ٌةركف يتأت نأ ىلإ هعلو تراثأ اذإ اهنم ٍةدحاو يأ

 يف ضوخت ام دّرجمب وريديد حصن امك لعفا .يسنجلا طاشنلا نم غون اهيف

 .راكفألاو صصقلا لبق نم جردّتسُنو ئرغت كشفت عد :تاحفصلا هذه

 مشلا تبرم دقو كسفن دجتس .ةسلسو ةنرم كراكفأو ًاحتفنم كلقع عدو

 يف امب «ءاوغإ ةباثمب ٍءيش لك ةيؤرب أدبتسو كدلج ماسم لالخ نم ٍءطبب
 ١ .ملاعلا ىلإ رظنت فيكو اهب ركفت يتلا ةقيرطلا كلذ

 ةيحورلا يه لوالا زارطلا نم

 تاذ بتك وريديد سينيد

 ربكأ ءاوغإل بلت يه ةفعلا لج

 ينراب يلاتان -



 ءاوغإلا نف



 لوألا مسقلا

 ةيئاوغإلا ةيصخشلا



 مهئاقبإو سانلا باذتجا ىلع ةردقلا - ةيبذاجلا ةوق انيدل اعيد نحن

 نوديعب ةيلخادلا ةردقلا هذهل نيكردملا نإف اذه نم مغرلا ىلع .انتنميه تحن

 داكت ةَيِفَح ةزّغلُم َةَعَرَتَك كلذ نع أضَوَع ة ةيبذاجلا ليختن نحنف افي اتع

 نق ةرطفلابو اهب عّتمتي يتلاو لقعلاب 0 ريغ يحور ىنعم تاذ نوكت
 هلمع جاتحن ام لكف كنذ عمو . ًادبأ اهول اني نل ةيقبلا نأ نيح يف ةراتخم

 ريثتسي يذلا ناسنإلا ةيصخش يف ءيشلا ةيهام مهفن نأ وه انتاردق ققحنل
 .انيف ةرتتسملاو ةنماكلا صئاصخلا هذه رّوطن نأو يعيبط ٍلكشب سانلا

 :ةيحيارتنا ةليخب وأ ةحتضاو ةرواتع ادت ام اردا ةحجاتلا تاءاوغإلا

 ىلع كتردقب «كمحتت ادب ةحجانلا تاءاوغإلا ' اخ كاشلا ريس اذه

 ٍةقيرطب مهرعاشم كّرحنو سانلا بذتجت نأ اهنأش نم ةنيعُم ةيصاخب عشت نأ
 كتيصخشب ًايسيطانغم نيِمْرَُم كاياحض نوكل ًارظن .مهترطيس نع ٍةجراخ

 مهليلضت اهدنع نوكيس .ةقحاللا كتابعالت اوظحالي نل مهّنإف «ةيوغملا
 .هتلوهسل لافطألا بعلب ًاهيبش ًائيش مهءاوغإو

 ةدّدَحُم ٌةعزن هيدل طمن لك .ملاعلا اذه يف نيوغُلا نم ٍطامنَأ ٌةعست كانه
 نهيدل تايروح ا .ًايوغُم اَدَس قلتو هقامعأ لحاد نم عبنت يتلاو هصخش يف

 أمظ نوميهي نوعيلخ ا .اهمادختسا ةيفيك نملعيو ةيسنجلا ةقاطلا نم ضيف

 ةيلامج ةّيساسح مهيدل نويلاثما نوقشاعلا .ةيِدعُم ِمهُيبْعَرو «رخآلا سنجاب

 نيقلاخ «مهتروصب اوبعالتي نأ دوبحي نورودنغلا .سنامورلل اهنوصّصخي

 نوجانغما .نوحتفنمو نوّيوفع نويعيبطلا .ًاتوثنحو رظنلل ًاتفال ءارغإ كلذب
 نوملعيو نوديري نورحاسلا .مهتاون يف ةرسآ شأج ةطابر عم «ايتاذ نوفّتكُم
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 ءاوغإلا نف 44 ٠

 ةيداع ريغ ةقث مهيدل نوينامزيراكلا .ةيعامتجا تاقولخم مه - نوّرشَي فيك

 .ضومغلاب مهسفنأ نومي نويريثأ موجنلا .مهسفنأب

 .ةعستلا طامنألا نم لك سعاد ىلإ مسقلا اذه يف لوصفلا كذخأتس

 ىلع فرعتت فوس - ًاساشح ًارتو برضي نأ هنأش نم لقألا ىلع اهنم ٌدحاو

 يف ةصاخا كتاردق ريوطتل حاتفملا نوكيس لصفلا كاذ .كسفن نم ءزج

 فيك كيريس جانغملا لصف .ةيجانغم ٌتاعزن كيدل هنأ لوقن انعد .ةيبذاجلا

 عقوت ىتح ةدوربلاو ةرارحلا نيب ام بوانت فيكو «يتاذلا كئافتكا ىلع ىنبت

 وه ام ىلإ ةيعيبطلا كاياجسب يضمت فيك كل يس .ككرش ىف كاياحض
 يف ىزغم دجوي ال .هيلع لتاقتن يذلا عونلا وهو ًاميظع ًاجانغم حبصش «دعبأ

 عيلخلاب رخسُت نحن .ةيئاوغإ ةيصاخب قّلعتي اميف ًالوجخو ًابايه نوكت نأ
 .مارتحا يأب ىظحي الف دّدرتملا عيلخلا امأ «هتازواجت نع ىضاغتنو ءايحلا ليلقلا

 ام ىنإ نفلا ضعب ايفضُم «كتيصخش يف زربالا ةعزنلا لقصت ام دّرجمب

 ًايفضم «ةثلاث وأ ةيناث ةعزن روطت نأ اهدنع عيطتستسف «ةعيبطلا هب َكِئبَح

 ًاريخأ .اهزربت نأ دوت يتلا ةيصخشلا كتروص ىلإ ضومغلاو قمعلا كلذب
 ةردقملل اكر دم كلعجيس ؛يوغملا ضيقن نع «مسقلا نم رشاعلا لصفلا نإف
 ٍلويم يأ تی نأ نمث يأبو كيلع بجي .ريفنتلا ةوق  كلحادب ةداضملا

 .كيدل نوكت دق ةيئاوغإ دض تاعزنو

 اهادحإ ىلإ جولولاب طقف .ةيّلظ روض وأ ٍلالظك ةعستلا طامألاب ركف
 ةيصخشلا ريوطتب أدبت نأ اهدنع عيطتست «كلحادب ومدتل اهل لاجما حاسفإو

 .ةدودحم ريغ ةّرق كل بلجتس يتلا ةيئاوغإلا



 ةيروحلا

 لجرلا نإ

 اعومفم نوكي ام الاغ

 هيلع نيعتي يذلا رودلل ٌةجيتن
 وكي نا هيلع نسي نال يعلن لآ

 نه روش العر اکو ارس
 ا هتالايخو لجرلا ءاوهألا قلطملا زمرلا

 ىف .هتايح دويق نم لماكلا ررحتلا مدقت اهنأل
 ارو ارو تركي اف د يذلا ءاهروسع

 نم ةكلم ىلإ لقتنا دق هنأب لجرلا رعشي ءأيسنج
 اهتقحالم لالخ نمو «ىه ةريطحخ .ةصلاخ ا ةذللا

 ا ىلع هن رطب ا ا ماج
 يه ؛بارس ةيروح ا .هلعفل قوتي يذلا رمألا

 نم ٍدّدحم عون ةيمنت لالخ نم لاجرلا يرغت
 ءايح هيف لوحي ملاع يف .كولسلاو لكشلا

 اذكهل نهراهظإ نود نهبيهتو ءاسنلا
 وديبيلب ك 2 نأ يملعت «ةروص

 ديسجن لالخ نم لجرلا
 .هتاوزنو همالحا



 (ةّيكيتاماردلا) ةرهبملا ةيروحلا

 نأ رشع عبارلا سومينطب رّبدت .داليملا لبق نيعبرألاو نماثلا ماعلا يف
 مدع نم دكاتو .ةرتابويلك ةكلمل لأ «هتج وز تقولا سفن يفو هتحا ىفليو علخي

 «ةنسلا كلت نم تحال ٍتقو يف .هدرفمب مكحي أدبو دالبلا دودح ربع اهتدوع
 1 ASSN 0 اب مق

 عم اغا دقعي رصيق ناك هليل تاذ .ةيلحلا یرقلا تاعارص نم مغرلا

 ا

 ا لحد امدنع «ةَيجيتارتسال'ا ططخلا شقانيو يرصملا رصقلا يف هتداق

 دئاقلل ةميقو ةريبك ةيده هعمو بابلا دنع ناك ًاينانوي ًارجات نأ غلبيل سارحلا

 ناک هنوك  رصيق .ينامورلا

 لح .ةفوفلم ًةريبك ةداجس هيفتك ىلع لمحي وهو لجرلا لخد .لوخدلاب

 وتلا ةعفايلا ة رتابویلک

 نيب نم قبنت يهو سونيق ةهلآلا شم :هفويضو رصيق مامأ

 يف اهدنع تناك ) ةليمجلا ةباشلا ةكلملل مهتيؤر ىدل رهبنا عيمجلا

 اوقِعُص دقل .ملحلا ىف امك ٌةأجف مهمامأ رهظت ىهو (طقف نيرشعلاو ةيداحلا
 ٍدحاو لجر ةقفرب اليل افرملا لخاد ىلإ تبّرُه  ةيحرسملا اهتقيرطو اهتأرجب

 رثكأ ًاروحسم ٌٌدحأ نكي مل .ةروسج ٍةوطخب ئيش لكب ةرطاخمو ءاهيمحيل

 تناك دقف 0 ويد ينامورلا بتاكلا 0 ىلع ًادامتعا ل نم

nههرك ىلع ما ًءافج ر ءاسنلا هراك اهكارش ىلإ ابذتجا  

 نذإلا رجاتلا ىطعأ  حرملا نم يلقب بغار

 ارهظُم  هيمصعم نم ةفطاخ

 ةيراع فصن تضهن يتلاو :لخادلاب ةعتختم تناك يت

 .جاومألا
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 نوف نهارلا تقول يف
 عم للا شفع

 ةزاتمم' حايرلا كلت

 م لاعرس :اهدرقت

 ةريزج نئلل تلنصو

 3١ ركل قلاب رولا
 «فقوت ميسنلا إف

 تدهمح ام ةو
£ . 

 ءوده لحو «جاوم الا

 ىج لوفصملا
 37 ءائا لاحتسا

 هده يف .ضيبأ
 عظم تذحأ ءانثألا
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 نم ةريبك ةيرئاد
 اهتعطفو , 00

Ey 00 

 تييوأ ام لكب عطقلا

 .ةوق نم يعباصأ

 عمشلا نال ام ناعرس

 ةيوقلا ينج اعب
 حاس حبصأو
 هنأ كلذو 9

 ةعشأ ةعشا يدل ناك

 سمشلا يالوم
 تذخأ .يندعاستل

 يلاجر نم ٍدحاو لک

 تددسو هروب
 .عمشلاب مهينذأ

aينولعج  

 نتم ىلع انيجس
 يدي ديشتب يتنيفس

 فقاو انأو يتلجرو
 يراصلا دانس ىلع
 لابح ا تاياهن طبرو

 .هسفن يراصلاب

 مهتلعف اومتأ امدنع
 هرم اوسلج هذه

 هايم ا اوبرضو ىرخأ
 ٠ .مهفيذاجمب ة ةركعلا

 ًاديج ادم انزرحأ

 ىلع وتلل انحبصأو
 نم وجي :ةفاسم
 امدنع «ئطاشلا

 تاّروح ا تكردأ
 تناك ًةئيفس أب
2 5 
 (ةعرسب مهيلع قبطل

 نمل حمو اهيلع انوع تيكر اج دع يحلل و اک عت ا

 .رصيق ةبيبح ةرتابويلك تحبصأ ةليللا كلت سفن يف «.ملكتتل

 دئ' اش نع هنيهلي يكل «لبق نم تاقيشعلا نم ديدعلا هيدل ناك رصيق

 هريثي ناك ام ىلإ دوعيل نهنم صّلختي ام ناعرس ناك هّنكلو .ةيساقلا هتالمح

 دق ناك رصيق .ينامورلا حرسملاو «برحلا تايدحت «ةيسايسلا دئاكملا _

 عمو ؛نهرحس تحت هئاقبإل نهعسو يف ام لك نلواحي نهو ءاسنلا ىأر

 يلايللا ىدحإ يف يف .ةرتابويلكل هرّضح دق ٌءيش نكي ملف كلذ

 ا تقلا ردنكسإلا دجم اييحُي نأ ٌةّيوس امهتعاطتساب ناك فيك

 هل نوقت تناك

 ةهنإلاك يدترت نأب هنع حّوَرُت تناك ىرخألا ةليللا ,يفو ؛ةهلآلاك ملاعلا

 ناولأ طحأ يف رصيقب ةرتابويلك تّجز دقل ا اهب اخف يفو سيرا

 تناك اهعم هتايح .ةيرصملا ةدارفلل ٍديسجتك اهسفن زا ةد «نوجماو فصقلا

 اهيف رعشي ناك ىتلا ةظحللا ىف هنأل ؛برحلاك تايدحتلاب ىألم ٌةمئاد ٌدبعل
 ناک و «ةبضاغ وأ ًةدراب ٌءأجف بلقنت تناك اهّنإف اهعم ةنينأمطلاو نامألاب

 .اهتوظح لينل ًةقيرط دجي نأ هيلع نيعتي

 دجوأو ةرتابويلك يمحازم عبج نرمي صاحب .عيباسألا ترم
 ةحذاب ةيخيرات ةلحر يف ةتدحا لحارملا ىدحإ يف .رصم يف ىقبيل اراذعأ

 شذ نيسمخو ًاعبرأ عفتري - فصوت ال ةماخف يذ براق يف .لينلا ربع الوزن

 هلإلل محتدُم ٍدبعمو تافْرُشب ةدّوزم تايوتسم ةّدع نمضتيو ءاملا قوف

 - (مجرتملا :ةيقيرغإلا ايجولويثيملا يف تاتابنلاو رمخلا هلإ) سوسينويد
 هتماقإ لالخو .تامارهألا ىف اورم نيذلا لئالقلا نيينامورلا دحأ رصيق
 .تابارطضالا عاونأ ا تعلدنا ؛هشرع نع ًاديعب ءرصم يف ةليوطلا

 نمو ةثالثلا ةموكح هتفلخ ءداليملا لبق 4 ماعلا يف رصيق ليتغا امدنع

 ريغ دهاشملاو ةعتملل ًاَبحُم ًاعاجش ًايدنج ناك يذلا ينوطنأ كرام اهنمض

 ةعضب دعب .سوسينويد نع ةينامور ٍةخسنك هسفن رّوّصت يذلاو ةيدايتعالا
 يف اهتاقالمل ىنأيل ةرتابويلك هتعد ءايروس يف ينوطنأ ناك امدنع «تاونس

 ا دیا تناك ثيح _ كلانه اهروهظ ناك .ةيرصملا سوسرط ةدلب

 .رصيق مامأ لوألا اهروهظ ناك ام ردقب هبولسأب ًاعّورُم  ةّرم تاذ اهرظتني
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 فاذدج هن ىلع ترهظ ةيناوجرأ ةعرشأب بيهم ةيبهذ ةجراب
 . سون ديس ر

 كانه تناك تک ا لوح نمو هي ريثألا يقيس وملا هاغنأ ىلع نوفاذجلا

 تسلج .ةيجولويثيملا زومرلاو تايروحلاك تايدئرم تاعفاي تاوادح

 هلإ) ديبويك ةئيه ىلع بكرملا رهظ ىلع ةرتابويلك
i 5 /5 : سد 7 5  

 ههلإ) تيدورفأك تعضوتو ءحوارملاب اهن هوه وناک (نامورلا دنع بحلا

 لاج رب ةطوحم يهر

 .سامحب اهم! دشحلا ا ىتلا (قيرغإلا دنع لامجلاو بحلا

 نم ناك .ةرتابويلك اياحض عيمجك ةطلتخُم رعاشمب ينوطنأ رعش

 ىتلا ةديرفلا تاذلملا ةمواقم بعصلا

 اهضّوري

 دقل .اهرحس تحت ًايجيردت ءرصيق شم «عقوو «ىقبي نأ ررق اذكهو .هتمظع

 تالفحلا .رامقلا  هفعض نماكم عيمجب قلعتي اميف نانعلا هل تقلطأو هتللد

 ضورعلاو «ةقَمَملا سوقطلا «ةبخاصلا
 ىلإ ةدوعلا ىلع هلمحيل كلذو ةجوز «ةثالثلا ةموكح يف اخ ار ناك

 ءاسنلا دشأ نم ةدحاو تناك ىتلا ايفاتك وأ ,ةقيقشلا سويفاتكوأ تحأ :امور

 عيطتست تناك دقف ءاهتبيطو و ی ا .امور يف ًالامج

 «ةريصق ةرتفل ةليحلا تحجب «.ةيرصملا ةرهاعلا» نع ًادیعب هفت نأ ديكأتلاب

 ثالث دعب اهيلإ عجرو «ةرتابويلك نايسن ىلع ًارداق نكي مل

 نإ دارا انسيا کل: :ايمدقت :تتاك

 تبق نا هناك نم ناك اهتاذب ةدتعملاو ةعماللا ةارملا هذه مزهي نأ -

 يذلا نيرفاك وأ هل مدن فعالا

 ينوطنأ نک ركل

 دبع شالا ةقيمح یف حبصأ دق ناك :دبألل تناك 1 هذه .تاونس

 ةيرصملا .تاداعلاو .ىرلا ايتشمو «ةلئاه .تاطلس“ اهايإ انام :ةزتابويلك
 7 نب

 .امورل تاداعل ًاركَتتُمو

 ةلمع ىلع ةيبناج ةروص - ةرتابويلكل ٍةدحاو ٍةروص ىوس قبي مل
 اهر ناك ةيوتكملا قاضوألا يا ديدفلا ايدل ةو ةت م داكلاب ةيتدغت

 ناتريبكلا اهاتع تناك نربألا ادام (ن عون اندم اهقنأو ًافيضن ليوط

 ناك دقف لعفلاب  اهلكش يف ةيئاوغإلا اهتطلس نمكت مل .عئار لكشب

 يذلا ءييشلا .اهنم الامج ٌدْسَأ نرَتعُي ةيردنكسإلا ىف ءاسنلا نم ديدعلا

 ءاهنإ ىلع ةردقلا ناك تايرخألا ءاسنلا عيمج نود ةرتابويلك هتكلتما

 40 © ةيروخلا

 داو ن ا . بءاعلا
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 موتو أي نب ف
2-0 5 2 

2 7 
 هرز ای يمال

 51 ا

 « هيضيرعع لا هيس رمل

 ا 2 و

2 . 9 

 تا چ ی ترج ج - ا ص

 ول .انئاوصأ ءعمست نأ
 : ف

 رحب
 ا مز 5 1

 هعفبلا هده دعب لجر

 نا ذب روحت
8 

 عمتسي نأ لود

 ا
 هامش م قفا

: 
“f 4ا 8 2  

 ر ی ت
 ىبلق التماو عاما

 ديدش قوتب

 ىتح خش متعال

 ا 20 9

 ت مهو ي ةأطأطعب

 و

 («س وريموه -

 باتكلا :ةسيدوالا

 ةمحج رت «رشع يناثلا

 وير .يق .يإ

 روضح رحس ناك

 «مواقي' ال [ةرئابويلك]
 بذاج كلانه ناكو

 اهصخش يف

 امهالك ءاهئيدحو
 5 ق

 ةهةسمكئح وس 3 وق هم
 م 2



 ءارغإلا نف ٠ه 0

 لك اوللخت قري
 ءاهتاعفأو اهتاملك

 نم لك تعضوو
 تحت اهرشاع

 درحجم ناك .اهرحس

 5 سالا

 2 ةا :يعذلاو
 تاذ ةيقيسوم ةادأك
 - ةديدع راتوأ

 لقتنت نأ تعاطتسا

 .ىرخأ ىلإ ةغل نم

 عاشسمم «كراتولب 2

 نايإ ةمجرت ءامور
 ترشلیک - توكس

 ةيروفلا ةيبذاج ا
 «توصل «ةينغأل

 .اذشإ

 نإف :ءامدقلل اعبك
 ناويح ا ره رمنلا

 ثعتيي يذلا ديحولا

 هز ا تار
 ةحئارلا هذه مدختسي

 هاياحض بذتجیل

 ...مهيلع ضبقيو

 کک

 يذلا م . 'رطعلا يف

 ةينغأ ىف انيوغي

 يف وأ «تابروح ا

 يف وأ «هجولا لامج
 ..ججللا قامعأ

 رمنلا ةيبذ اج

 ملو ةينامسجلا ةيحانلا نم ةيئانثتسا ن نكت مل ةرتابويلك نإ ةقيقحلا يف .لجرلا

 نيش ايري مل ينوطنأو رصبق نم الك نإف كلذ عمو ؛ةيسايس ةطلس اهيدل نكي

 .ذهشم - ةأرما ءامهنيعأ مامأ رارمتساب لّوحتت ٌةأرما ناك هايأر ام .اذه نم

 'رهظم امئاد اهايطعأ امهتكلو ءرخآل موي نم ناريغتي اهجايكامو اهّيز ناك

  باتكلا عيمج هنع ملكتي يذلا اينو ناك .ةهلإلاب ًاهيبشو ًاقوفتم

 ناوكت نأ اهناملك عسوب ناك 0 ل

 اهيعمتسم نأ ةجردل ةغلاب ةبوذعب ملكت تناك اهّنكل «ةيافكلا هيف امب ةلذعبم

 اهب لوقت ي د مهسفنأ دودجي اوناك يتلا ةقيرطلا امنإو اهمالك

 .اهمالك

 ر ةرتابويلك تمّدق

 هن لك اخ کو سيح تالنت هاكر
 ةداسولا ىلع كسأر هيف ذ عضت يذلا تقولا يف .ةضايف ةقاطب ًازججنُمو ةيمارد
 كنأ دقتعت ام دّرجمبو .مالحأو روصب رودي ذخأي كلقع َنإف ءاهبناجب

 اهنإف .ةجهوتملاو سفنلاب ةقثلا ةميظعلاو ةقفدتملا ةأرملا هذه ىلع تلصح

 ًاقفو يرجي ناک ٍءيش لك اك نأ كلذب ًةحَّضوم «ةبضاغ وأ ةدودو ريغ بلقنت

 ةقيرطلا هذهب .اهدبعت امنإو ادي ةرتاب ويلك قلا ال كفا .يه اهطورشل

 ا كر اعم باجعإ نيبارع - ًامئاد ًاعّوََت

 روم ردت نأ نم تومت نأ اهيلع رّدُقو تيِفُث دق تناك ٌةأرما تنكمت

 ةحسملا اغإو E ر ام وه سيل لامجلا ا ةرتاب ويلك نم ملعتن

 ةأرملا نم لجرلا .لجرلا تالايخ دسجت نأ ةأرملل زيجت يتلا ةيحرسملا

ESةأرملا جات ام لك ا  

 عونتلا اذه مدقت ةت اهنأب مهولا قلخت قلخت نأ وه بقع ىلع اسار نرالا بلقتل

 27 هاجت تعض هيدل وهف ؛ةلوهسب رهاظملاب لجرلا ٌعَدَخُي .ةرماغملا هذهو

 يلا TT دولا تر نر رخل | ضوتو كط

 ا مكرمو ا م



 سنجلا هيروح

 - لوسنتروم ني ریاج امرون
 يا نم :ةياحو ورا ا كامعالاب .سلجنآ سول ماتيأ رود يف اهتلوفط نم ًارطش تضمأ
 ىف تناك امدنع هوي تاذ .تمدح ام ًاريثكو E ًاردان ا

 ت ورتوم نيلرام "لبقتسم ثحبصأ يتلاو

 ةئيلم اهمايإ تناك
٤ 

 تان ةسردنا

 ا ا وآل
 ادل ءةقَرمم تناك متيم اهب اهدّوز يتلا

 متيملا يف اهنم رغصأ ة ةاتف نم ةظيلغ
 تلح امئيح اهلوح نومهم يصلان ذي نك ص قعد مويلا كلذ

 رو نو تیک ی نق ا ةيسنلاب د يتم اھو ةيمان تناك )
 «.بهذ مجنم بل ت -ناك ول امك يتزنك يف اوقّدح» «اهتاّيموي

 ةّيفوص ٌةزنك ريعتست : نأ اهيلع بجو

 ا ةد ا ا تناك ة زنكلا . مشع

 لب ال ةلَهاجَتُم قباسلا ىف تناك .ًاعّورُم نكنو ًاطيسب فاشتكالا ناك
 نيا ا کک ا ی یا و الجت لكسر
 حومطلا ةحماج تناك اهنأل «ىتح ةوقلا امترلو «مامتهالا لينل ةقيرطب

 u ناعرسو .فلتخم لكشب سبلتو جايكاملا عضتو رثكأ مسقبت تذخأ

 اهيح يف فغشب ةيبصلا عقو :ةيواسم ةجردب ًاعورمو الهذُم اعيش تظحال

 مهعيمج يب نوبجعملا ناك» تبتك .ائيش لعفت وأ لوقت نأل اهرارطضا نودب

 ينومضيو ينولتقي نأ يف مهتبغر .ةفلتخم قرطب نكلو هسفن ءيشلا نولوقي
 ٍنويعب  مهيلإ اهب رظنأ يتلا ةقيرطلا تناك اهنأ لاق ضعبلا .يئطخخ تناك

 .بارتقالاب مهارغأ يذلا ىتوص ناك هنأ اولاق نورخآ .فغشلاب ىألم

 «.ًاضرأ مهحرطت ِتايذبذ دوا يننأ نورخآ معز دقف كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ملاع يف اهقيرط قشت نأ لواحت نيلرام تناك تاونس ةّدع دعب

 ًةيافك ةباذج تناك اهنأ :هسفن ءيشلا اهل نولوقي ناك نوجتنملا .مالفألا
 تناك .مالفألل ةيافكلا هيف اجب ًاليمج نكي مل اههجو نكلو ءصخشك

 امدنعو «ةيعامجلا دهاشملا يف ليثمتلل ةيفاضإ ةمدختسُمك لمعلا ىلع لصحت

 لاجرلا نإف  طقف ةدودعم تاظحلل ولو ىتح  ةشاشلا ىلع رهظت تناك

 امنيسلا رودو «ةسامحلاو قوتلا يديدش نوحبصي اوناك نيدهاشملا نم

 يف .كلذ يف ةيموجن ةزيم يأ ري مل اذحنأ نکل تالان جف ناک

 هلاسرلا فنحن نمو لا فلخت <

 : ر

 ريغ مشا نوكي
 لوكت امك «ىترم

 ج حايل انا :نفليخ قارا

 اضيا تايروخ ا

 .تايئرم ريغ نللضي

 اميف نمکی را

 ءرالیردوب لاج -

 ءارغإلا

 ةنيزلاب رهبنت نحن

 رهشاب «ةيوش الا

 لك / «يحطسلا
 :تارهوجناو بهذدلا

 هظحالن امم ادج ليلق

 اهلسفن ةاتقلا وه رك

 (لءاستن دقر نيأو

 7 ةرفولا هده دطسو

 0 نأ نكي



 ءاوغإلا نف ° 52

 تعيد نيعألا

 تضل

 تاج الع «ديفوأ 2

 نيرغ

 ىلعا «سوراغراغ

 امدنع ءاديأ يف ةورذ

 <« سيمر يش ملس

 ريغ عم وحسم
 «تيدورفاو انيثآو
 ةيبهذلا ةحافتلا

 :سويز ةلاسرو
 كنا م «سيراب»

 تنأ ام ردقب ميسو

 نوؤش يف ميكح

 سويز نإف «بلقلا

 هده نم و ةدحاو

YYيه تاه  
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 دهن ن

 الو نكلو ا

 وجرأ نأ دوأ
 نس ا تازساخلا
 نبات درك انا .ينم

 ضر

eتففاو ها  

 .E طقف نيرشعلاو ةثلاثلا يف تناك امدنع ء1949 ماع نم مايألا دحأ

 ربخأ يذلاو ءاشعلا ىلع صخشب ورنوم تقتلا مات ضقوت ةلاح يف ةينهمل

 : ا وشتورج ةلوطب نم ديدج مليفب راودألا عيزوتب ًافّلكُم ًاجتنم نأ.

 عيطتست ةخّودُم ءارقش ةاتف رودب مايقلل ةلثمم نع ثحبي ناك «ةداعسلا 5

 ظقوت نأ»  هتاملك بسح - اهنأش نم ةقيرطب وشتورج بناجب رمت نأ

 تناك امنيب «.ينذأ نم ثعبني ناخدلا لعجتو يب صاخلا يلوهكلا وديييلل

 یار نأ دعب وشتورج لاقف .اهب ةصاخلا اهتيشم تلجنرا يادألا ةبرجل يدؤت

 دقو يبرابلا ةبعلو «(نيت لك اهنإد :دعّتملا اهريس

 ٌوصنس .ةدحاو ةنونيك يف اوفتلا
 تناك داكلاب ٌةيشم «ةنئاشلا اهتيشم

 :ةءاربلاو سنجل

 ةبرجتلا قيرط نع اهسفن نيلرام تمّلع «ةيلاتلا ةليلقلا تاونسلا ربع
 ابادج اهتوص ناك اًماطل .لاجرلا ىلع اهيدل يذلا رثألا قيمعت ةيفيك أطخلاو

 نأ ىلإ تايدودحم هيدل ناك دقف مالفألا ىف نكل .ةريغص ةاتف توص ناك
 لاو ةعسفلا فاعلا طع اه: مست فك ًاريخأ مهدحأ اهملع

 ةاتفلا نم اجيزم «ءاوغإلل ةيراجتلا اهتمالع تحبصأ يتلاو ةعومسم سافنأب

 وأ زافلتلا ىلع رهظت نأ لبق .بلعتلا ىثنأب ةهيبشلا ةسكاشملا ةأرملاو ةريغصلا

 اوضرتفا سانلا مظعم .ةآرملا مامأ ٍتاعاس يضمت نيلرام تناك «ةلفح يف ىتح

 .اهتروص مارغ يف ةعقاو تناك اهنأ يأ - رورغلاو ءالّخلا ديلو ناك اذه نأ
 تبطما لک چ تاعاس قرغتست تناك كلت اهتروص نأ تناك ةقيقحلا

 هجولا ءةيشملا ءتوصلا .جايكاملا نف ةسراممو ةسارد يف تاونس نيلرام

 ءاهترهش ةمق ىف .ليثمتو رهاظت ةَأَضْنُم ٍتابيكرت ةرابع تناك اهلك ةرظنلاو

 اهجايك ام نود نم كرويوين تاراب ىلإ اهباهذ یدل ًابرط شعترت تناك اهّنإف

 .دحأ اهظحالي نأ نود اهرورمو ةليمجلا اهسبالم وأ

 تلثمم) اراب اديثو تسو يام نم
 نيلرام تعدتبا اذكهو «.ًادغ دهشملا ر

 نم ابيرغ اجيزم تمدق اهنكلو ةيعيبط

 :اهل جاعزإلا قيمع ميش ىتأ هعم نكلو «حاجنلا ىتأ ًأريخأ
 تدار ا .ةخّوَدملا ءارقشلا ةاتفلا رودل ا اهراتخت تناك تاهويدتسالا

 امهم ؛هذهك راودأل دجلا لمحم ىلع ٌدحأ اهذخأي مل نكلو ؛ةيّدج ًاراودأ
 ىايألا دحأ يف .اهيلع تنب يتلا ةيروحلا صئاصخ ىلع مّتعتل ةدهاج تلواح



 ملقم ايلا يدرك a هرم فيتم ليثمم ىلع نرمتت تناك امنیب

 تنك ره» :فوخيشت لكيام اهب صاخل ليثمتلا

 تلاق امدنع ؛؟دهشملا يدؤن انك

 امنيب سنجلا ىف نيركفت

 دهشملل انئادأ لك نالخ» :ًالئاق عبات 32 :

 .كنم ةيسنج تامسنو اريبع ىقلتا تللظ

 .نيلرام اي ويدتسالا عم نآلا كتلكشم مهفتأ انآ ....فغشلا

 .هب نيركفت وأ نيموقت امع رظنلا ضغب  ةيسنج ءاوجأو ٍتاساسحإو ٌةلاه

 ةضبق ىف ةأرما تنك كنأكو
nf £0  

 دلوت ةارمأ تنا

 ثعبنت اهنإ .ءاوجألاو تاساسحإلا هذهو ةلاهلا هذه عم بواجت هرسأب ملاعلا

 «.اهيلع نينوكت امدنع امنيسلا تاشاش نم

 دقل .ركذلا وديبيل ىلع اهدسج هكلمي يذلا رثألا ورنوم نيلرام تبحأ
 سبجلاب قبعت اهسفن ٌةلعاج «ةيقيسوم ٍةادأك يدسجلا اهروضح مغن تطبض

 نم ًالئامم ًاديدع نفرع تايرخألا ءاسنلا .ًاجهوتمو ًاعئار ًارهظم بستكتو
 ناك نهنع ورنوم نيلرام رّيم ام نكل «ةيسنجلا مهتيبذاج قيمعتل ع

 .ةفطاعلا :يرهوج ٍءيش نم اهتمرح دق تناك اهتيفلخ .يعواللا نم ًارصنع
 اهلعج يذلا ءيشلا «ةبوغرمو ةبوبحم اهنا ر e تناك اهتاجايتحا یت ةمعأ

 .ةيامحلا ىلإ قوتت ةريغص ٍةاتفك «حارجنالل ةلباقو ةساسح رارمتساب ودبت
 اعبانو ًايوفع ثاغتبالا اذه ناك دقل ؛اريماكلا مامأ بحلل ةجاكلا هذه تقعتبا

 ن لا ةءاميإلا وأ ةرظنلا .اهقامعأ لخاد يف ي ام دام نو

 اهنأل طقف هول فعاضم لكشي كلذ لعفت تناك ةبغرلا ظقوت نأ اهلالخ

 ر ا كفاك اوا و لويس ريع

 وأ ةرهبما ةيروحلا رثأ نم ةيروفو ًاحاحلإ رثكأ رثأ اهيدل سنجلا ةيروح
 بطاخت نأب اهسفن قياضت ال اهّنإف ءةبغرلاو سنجلل ٍديسجتك .ةيكيتاماردلا

 نأ اذيآ ود ذل .ايخرسف اديعضت ى ةلخت نأ وأ «ةطبارتملا ري رو ةيضرعلا ساوحلا

 عابطنالا يطعت يه ؛ةقاشلاو ةينيتورلا تامهملاب وأ لمعلاب كلِهَتسُم اهنقو
 وه سموملا وأ ةيظحلا نع سنجلا ةيروح رمت ام .ةحاتُم ًادبأو ةعتملل ايحت اهنأب
 ضراعُم لكشب ضرُم جيزملا اذه .اهدنع يتلا ةيشاشهلاو ةءاربلا ةسمل

 غراب بألا ةروص «يماحلا هنأب يرهوج لا مهولا ركذلا يطعي وهف :قطنمنل

 .(ةيكرحلا) ةيكيمانيدلاب مكحتت يتلا يه سنجلا ةيروح نأ نم
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 نلعأ «ةدح

 لإ ناخب نسا
 /ةسدقم ا اريه اي انه

 اهتيأ اي ةيافك
 نيتيرخألا نيتهالإلا

 انوكر تت ثيحب
 نصحت ه (؟ةهربل

 اريه تلاق ؟ریمضب

 ءطبب رودت يهو
 اهلكش ًةضرعتسم
 كنأ ركذتو ««عئارلا
 اب تج لق

 06 «لمجألا

 ىلع اديس كلعجا

 ىنغأو ءايسأ لك
 ديف اع لجر

 نل انا» ه «.ةايح ا

 .: ئندايتس ىشرا 1

 002 ءاّدج صحت

 نك تيار نآلا كا

 .هتيؤرل جاتحأ ام

 انيثأ اي يلاعت
 انا اهو م 6!ةسدقم ا

 يهو ءانيئأ تلاق ««اد

 مامألا ىل | مزعب يشع
 .ةعساو ىطخب

 اذإ «سيراب اي عمتسا»
 ىفكي ام كيدل ناك

 ميلسلا سمح ا نم

 «ةرئاجا ينحنمتل

 كلمجأ فوسف

 كلذكو «ككر اعم

 ءاميس وه حاتفملا ؛ةديشُمو ةبك رم نوكت ةيداملا رصانعلا مظعُم .سنجلا ةيروح

 ءزجلا نإف « ا خرصي وهو كنم مزج ودبي امنيبف .ةسردملا ةاتفل ةءاربلا

 .هنيكلمت يذلا ريث ةأتلا مهف ىلع ةر ,داق ريغ كنأكو ءاجذاسو ًايبَح نوکی ر خلا

 ةأرملا نم ا لكشب نيسبتلم نونوكي كک ولس كتوص «كتيشم

 .ةكيربلا ةنيبّصتملا ةاتفلاو ةيناوهشلاو ةسرمتملا

 لك 0 يناوللا «تايروح ا عم نوكتس ةيلاتلا كتهجاوم

 نهتينغا ىفيس .نهنم ورندي لجر

 ىلع ولعي جرم ىلع كانه تاسلاج و ؛هيلع نهتذيوعتب
 ال ةلباذلا مهدولج نيذلا «لاجرلل ةخسّمتتا ةيمظعلا لكايهلا

 .مهماظع ىلع ةيلدم نارق

 رشع يناثلا ءزجلا ةسيدوالا ةمحلم ووا لإ س ریس -

 ىقيسوم عم ( نيمري تايرو لا نأل

 ةيصخشلا ىلإ حيتافملا

 ةهلإلا وه يلصألا اهجذومن .قالطإلا ىلع تايوغملا مدقأ يه ةيروحلا
 ليختت ال نكل  اهنع ةيفارخ ةيصاخب ىنحتت نأ اهتعيبط نمل هنإ  تيدورفأ
 ةّيوق ةيروكذ ةوزن لّ يهف :خيراتلاو ةروطسألا نم وأ «يضاملا نم ميش اهنأ
 دودح ال ةعتم مَدَقُت «ةغلاب ةيناسنجو سفنلاب ةميظع ةقث تاذ ةيرغُم ىثنأك

 قورت نأ الإ نكي ال ةوزنلا هذه ّنإف مويلا ملاع ىف .رطخلا نم ةسلو اهل
 يف لبق يذ نم رثكأو نآلا شيعي هنأل :هلقع وأ لجرلا سفنل ربكأ لكشب .

 0 ْذْوُم ريغو انمآ ءيش لك لعج لالخ نم «ةيئادعلا ةرئارغ دقي ل

 < :يضاملا يف .ىضم ٍتقو يأ نم ةرطاخلاو ةرماغملل | لقأ ًةصرف مقي
 00 ءراحبلا يلاعأ «برحلا  عفاودلا هذهل تاسقا ضعب لجرلا ىدل

 ةيحانلا نم تاسموملاو تايظحلا تناك دقف «ىسنجلا لاجملا يف .ةيسايسلا

 ّيأ نود .اهل قات يتلا ةدراطملاو ع ونتلا هل تمّدق ٌةيعامتجا ةسسؤم ءةيلمعلا
 يلاتلاب حبصيف «هرخنتو لخادلا وحن لوحتت فوس عفاودلا هذه نإف «سفتنم

 يذ لجرل نكمي ِهّنإف نايحألا ضعب يف .انوبكم هنوكل ريثكب ةراثتسا عرسأ



 لقأ وكي امدنع ةفالع قب ناك .(ةيتالقع ال ءايذبألا رتكأ بكري نأ ذوقن

 .اهتمرب ةقالعلا ءارو نماكلا رطخللو ةراثإلل ًابلط طقف كلذو ءاهيلإ ًأجايتحا

 نيدلا لاجرلل ةّصاخو .ةلئاه ةيئاوغإ نع فشكتي دق ينالقعاللا ءيشلا

 ! يف ةياغ اودبي نأ امئاد مهيلع يغبني

 ىه ةيروحلاف .هيلإ نيعست ام ىه ةيئاوغإلا ةطلسلا وا ةوقلا تناك اذإ
١2 

 .ةينالقعل

 كالا جرلا فطاوع ىلع لمعت ىهف .قالطإلا ىلع ًةيلاَعفو ةف رثكألا

 نأ عيطتست اهنإف ( يغبني 5-5 7 انوش ارت نوح يعل او ةيضاسأ : تبعت اذا 1 0 5 530

 ةيدا «لاوخألا يف ارور
 وجرلا طمنلا

 ىلع ًاضيأ اهلعف ل عفت ةيروخلا 0

 ةرتابويلك تحاتجا امك ااا للا وأ ' :براخنا ضلال

 ءالؤه نأ ادبأ ليختت ال نكل 2 وج ور ورنوم نيئرامو 0 كرام
 ناك رصيق سويلوي .مهيلع ريثأتلا ةيروحلا عيطتست يتلا ةديحولا طاخألا مه

 ؛يسايسلا كرتعملا ىلإو ةكرعملا ةحاس ىلإ ةينهذلا هتاردق لقن ًاركفُو ًابتاك

 ةجردلا سفنب ورنوم نيلرام رحس تحت ًاقيمع عقو رليم رثرآ يحرسملا بتاكلا
 ةيدسجلا ةذلل ةيروحلا ءادنب رنات رثكألا ابلاغ وه ركفملا .ويجاميد اهب عقو يتلا
 لايح قلقت نآل رطضت ال ةيروحلا .كلذل ةدشب ٌدقتفت هتايح نأل ,ةصلاخلا

 .عيمجا ىلع هلعف لعفي اهرحسف .ةبسانملا ةيحضلا داجيإ

 ةيروخا ىلع يغبني هتإف «يسيئرلاو لوألا ماما يف

 مامأ ٌةديحوو ٌيروطسأو ودان ميش لاحلا ةعيبطب يه .تايرخألا ءاسنلا
 .نيرخآلا لاجرلا يديأ نم عرفت نأ قحتست ةميق اا اضيأ يه ؛ةعومجم

 ةادا ؛ةعيفرلا اماردلاب اهساسحإ لالخ نم ةفلتخم اهسفن ةرتابويلك تلعج
 ورنوم نيلرام ةادأ امأ ؛نيديدشلا اهيخارتو اهنهو تناك نيفيزوج ةروطاربمإلا

 نأ اب ءصرفلا لضفأ انه مدقت ةينامسجلا .اهيدل ةريغصلا ةاتفلا ةعيبط تناكف

 والا ديدشو يسنجلا روضحلا .ةدهاشملل زظنم لوألا ماقملا ىفو ةيروحلا

 مظعم نأل ًارظن ًاعيرس كرزي نأ هنأش نم «روتاكيراكلا ةجردل ولو ىتح
 .ةروصلا هذه زاربإل ةمزاللا ةقثلا ىلإ نرقتفي ءاسنلا

 نأ اهيلع بجبوتي «نيرخآلا ىلع زربت اهسفن ةيروح لا لعجت ام دّرجمب
 اهتدراطم ىلع لجرلا لمح ىلع ةردقلا :نيتيرخأ نيتمساح نيتصاخ كلتمت

 رطخلا نإ .رطخلا نم ةسملو ؛مكحتلا اهعم دقفي ةجرد ىلإ مومحم لكشب
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 مصَقب تيدورفأ
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 انسخ ا ةاتفلا نراقأ

 نم الج ةكرابم ا
 نكي مل نإ «رادقألا

 :ًايبسن ٌريسي ميش وه كتدراطم ىلع لجرلا ل لمح .ةشهدلل ريثُم لكشب وغُم
 يورد الا بحبات .كل .ضرغلاب يفي نأ هنأش نم ةيناسنجلا ديدش وضح

 دعب اهب مامتهالا دقفيل طقف لجرلا اهدراطي دق يتلا «سموملا وأ ةّيظحملاب

 E لايخ ًاليلق ةديعبو ةرَيَحُم تنأف كلذ نع ًاضوع .ةريصق ةهربب كلذ

 ايلوت لاثمأ نم «تاميظعلا تايروخلا نإف ءةضهنلا رصع لالخ .ةابحلا هيف
 كلت ةيزاتناف - تايقيرغإلا تاهالإلاك روهظلاو فصتلا ندع ءانوجراد

 اغ ىلع تف يغوصت نأ نط قالا رصعلا ىف .ةرتفلا

 لب ال باجعإلل ًاريثكو ًاجهوتم ودبي ِءيش يأ - ةشاشلا (تاهالإ) تادوبعم

 لكشب كدراطي لجرلا لعجتس صئاصخلا هذه .ةبهرلا ىلع ائعاب ىتحو

 .ةصاخلا هتردابم ىلع ٌءانب فرصتي هنأب سحأ ءرثكأ كدراط املكو «بهتلم
 .هب كبعالت قمع ىدم ءافخإل ةزاتمم ةقيرط هذه

 يف ودبي دق «توملا نايحألا ضعب يفو يدحتلاو رطخلا موهفم ّنإ
 ةه فضا وهف .ءاوغإلا يف مساح رطخلا ّنكل ءزارطلا ميدق نايحألا ضعب

 لّفعتلا يف نيطرفُم نونوكي ام ٌةداع نيذلا ءاديدحت ميلا لاجرل قوريو ٌةيفطاع
 يتلا ةسيدوألا يف .ةيروحلل ةيلصألا ةروطسألا يف ٌدضاح رطخلا .نيعومقمو

 روخصلا ةاذاحمب رفاسي نأ بجي سوسيدوأ لطبلا ّنإف ؛سوريموه اهعمج
 تاقولخم - تايروحلا ينغت اهيلع يتلا

 نود «ةلوفطلاب هيبش ملاع نع «يضاملا داجمأ نع نينغي نه .مهك اله

 .ةيرغُمو ةلئاس «ءاملا هبشت نهتاوصأ .ةصلاخلا ةذللا نم ٌملاع «تايلوؤسم

 مهنفس نودوقي وأ ؛نوقرغيف «نهيلإ اومضنيل ءاملا ىلإ نوزفقي اوناك ةراحبلا

 يمحيل .ًايسيطانغم مهميونتو مهليبخت متي نأ دعب روخصلاب مادطصالل
 ىلإ هدييقتب رمأو ؛عمشلاب مهناذآ ءلمب سوسيدوأ ماق «تايروحلا نم هتراحب
 هعامس نع ىكحيل ايحي نأو تايروحلا عمسي نأ عيطتسي يك يراصلا

 ىوهل ٌمالستسا يه تايروحلا اهدلوت يتلا ةشعرلا نوك «ةبيرغ ةبغر - نهايإ

 .نهب قاحللا

 ىلإ ةراّخبلا وعدتو - ةبيرغ ةيوثنا

 نيلهاجتم ووو اذ نأ نيمدقألا ةراختبلا ىلع بجبوت امك امامت

 يف E اا عبتيو لمعي نأ بجي مويلا لجر نإف ةتايبللا لك

 هنأل ىضم ٍتقو يأ نم ىوقأ ةفطاعلاو رطخلاو لوهجملا ءادن نإ .ةايحلا
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 اياحضب رحو

 'اربم بمإب رطاخ رصيف ةداورص نمایه لجأ

 ى
 .ةدسب روطحم

 نم برحب

- - ١ .-: 

  ezت یورک

 رسخ ينوطناو ةيروط

 «نيفزوج ببسب ةكوحضأ حبصأ نويلوبان اک لجأ نم هتطلس
 بنكي نأ فيلا زمول ب يلرام نم ىفاعتي نأ ادبأ عطتسي مل ويجاميد
 نأ عيطتسي الف كلذ عمو .ماطح ل يروا هلي ام ااغ ناج را دك ارحل

 ا يلع هيت سكب
 تافص زّرعي فوس يذلا رضخلا رصنع ىلإ ح حيملتلا لهسلا نم (.ةيشوزام

 ءلالا ليبس ىلع .نيئرام یدل ن رجلا سلك كيدل . ىتلا ىرخألا ةيروحلا

 ال لكشب تاينالقع ريغ ّنكي ام ًابلاغ تايروحلا .لاجرلا ترسأ يتلا
 ْ | لاجرلل ةيبذاجلا ديدشلا ءيشلا «قدصي

 ةحسم مهيدل الا لاجرلا نم ديدعلا)

 ہهتفاصحب نيعومقم نونوكي نيذل

 ا لجرلا ءاقبإ : :اتضيا ج

 ظحالي وأ ةيقيقحلا كتعيبط ريميل
 نكشي ا رييغت لالخ نم فوخلا اذه يقلخإ ت ا اخ

 كولسلاب ىرخألاو ةنيفنا نيب هباهرإو «نزاوتاللا نم ٍةلاح يف هئاقبإو ئجافم

 .يوزنلاو بقعا

 ٌةساح فوخلا رصنع .مهلادتعاو

 ريميل ةيافكلا اع ترتقي ا نالا ارال

 رصنعلا ماودلا ىلعو وه ةحومط ةيروحل ةيمهأ رثكألا رصنعلا لإ

 صئاصخلا .ةوقلاو ذوفنلل ةيساسألا ةيروحلا ةادأ لكشي يذلا يدسجلا

 را لا ياللا وأ کالا لالخ نم نک هر ا طع سلا
 يهف . .ىنعم اهل سيل هنأل ةوقلا ىهتنبو لاجرلا ىلع اهلعف ل اعفت  ةيئاوغإلا

 هثدحُي يذلا اا ضو و ءاهتيروف لالخ | نم ةيقطننا تاينمعلا زواجتت

 نيب طلخلا متي ام ابلاغ .روثلا ىلع ةشامقلا ةكرح وأ «ناويحلا ىلع معلا

 هجولا نكل .هجولا ًاديدحتو يدسجلا لامجلا نيبو بسانملا ةيروح لا رهظم
 نم رثكأ ًادوربو ًادعُب كلذ نم الدب قلخي وهف :ةيروح عنصي ال ليمجلا
 اتناك خيراتلا يف نييروخ مظعأ  ورنوم نيلرام الو ةرتابويلك ال) .موزللا

 نالكشُي ةيرغملا ةرظنلاو ةماستبالا نأ نم مغرلاب (.نيليمج نيهجوب نيتفورعم
 امهف .كرهظم ىلع نيغطي نأ ادبأ بجي ال نهنأ الإ هل ةياهن ال ءاوغإ
 م ر ر ای ووا کا ناترشابمو ناتحضاو
 ءاهلإلاب مستي يلك عابطنا قلخ لالخ نم نوكت اذه لعفل ة ةقيرط ل اضفأو

 تبدتجا نقو تلو را
 9 - ميمو ےس

 ص 7
 راكفالا نم ديدعل'

 ا ی وا او دعنا أ لب الأ ۾

 نلف نبع نتا اهجع
 اف لعشلابو . بح ا

 3 الا نيده

 ةأسرم ا لودب نفسلا

 ك

 - ةهئانلا راكفالاو

 .ةديج ةنراقم نأمدقي

 ان امهالك

00 1 
 كلسم ىلع لاوحی

 داعضومتيو «ميقتسم

 ام ارد

 ناخ ۶:ا يف

 ةريدج ريغ فارم يف
 اهفذاقت ت مقلا

 قدعألا ى

 ىلإ اهعفدنو لفسألاو
 ءارولاو مامالا

 «ةقيرطلا سفنب
 ةلاضلا ةبغرلا فرجت

 يتارشعلا قواو
 ا خلا
 ةريمألا هذه .ةاسرم

 «ةرحاسلا ةباشلا

 فعلا تلوزيا

 تبدنتجا «ةثمدلاو

 بولقا نم راكفألا
 امك اهتناص يتلا

 سيطانغملا بذتجي

 ةينغأ توصل نفسلا

i جاومألا 
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 تغ دقل .تايروح ا

 نمو «ةيئالعو ارس
 ناذآلاو نيعألا لالح

 نم: ديدعلا تكر ح
 يتلا ةينغألا .بولقلا

 اذه يف ةيئالع اهننغ
 نم هريغو ناكل ا

 تناك نك امألا

 بذعلا اهءانغ
 معانلا نيئرلاو صاخ ا

 تدر ىتلا راتوألل

 ع ىدصلا

 قامعأ ىلإ ناذآلا

 عيب ع هيلا
 اهتينغا اما .عيمج ا

 تناكف ةيرسلا

 بيجعلا اهلامج
 هاقيسومب نكس يذلا

 ايم وهو ةبرطلا
 لالح نم يئرم ريو
 ىلإ نيعألا ةدفان

 بولقلا نم ديدعلا

 رحسلل دهمو «ةليبنلا
 راكفألا ذخأ يذلا

 «ةرغ نيح ىلع ٌةريسأ
 اهديق اهذخأ امدنعو

 !ةبغزلاب

 نوف درفتاغ -

 «عروبسارتس

 وته .ت .|

 بح ىف عوقولا

 افلتؤم اداحلا امو ٌةدّدحُم ةدحاو ةعزن تبسيل اهنإ .ءاوس لح ىلع ءارغإلاو

 :صئاصخلا نم

 . توصلا
 امبرن . ةلهدم ةيئاحيإ ةردق عم (ةيناوهش) ةيناويح ٌءاميس هيدل تايروحلا توص

 غ لا كوض ةردق ناهذألا ىلإ نعدعست يأ :ةفصركت ةردقلا كلت نوكت

 مع وو .لوقت اذام لفطلا مهفي نأ لبق ىتح لفطلا طيشنت وأ ةئدهت

 ال ةقيرطب يناوهشلا بناجلا ىلإ عمل نأ هنأش نم حوم توصب نجس نأ

 اوقتلا نيذلا عيمج .ةينلع وأ ةحيرص اهنم رثكأ (ةيفخ) سمحت وأ كردت

 ةردقب زاتما يذلاو ءعمسملا بذعلاو راسلا اهتوص ىلع اونثأ ًابيرقت ةرتابويلكب

 2 تايوغملا مظعأ ىدحإ ٍنيفزوج ةروطاربمإلا .يسيطانغملا ميونتلا ىلع

 لاجرلا هدَجَو خارَتُم ٌنهاو ٌتوص اهيدل ناك  رشع نماثلا نرقلا رخاوأ
 ٌتوص ةرطفلاب اهيدل ناك ورنوم نيلرام .ةيبيراكلا اهلوصأب ىشوو ءابيرغ
 نأ تمّلعت اهنكل «ةعومسم سافنأ ا سَم و لافطألا توصب ٌةيبس

 ٍلكشب ًاضيفخ ناك لاكاب نيرول توص 0 ف

 ل 000 .يحوملاو ينال هظفلو هئاقلإ نم تعبن ةيئاوغإلا ءارق ؛يعيبط
 و ئداه اهتوص .ةعفترم ةقبطب وأ «ٌيناودع «عیرس ٍلكشب ادبأ ملكت

 .اهريرس رداغت وأ - ًامامت ظقيتست مل اهنأكو ءلَجعَتُم

 يغبنيف ,دهدهي نأ توصلا ىلع ناك اذإ .ةنيزلاو مسج ا

 نإف .ةروطسألا ريشت امكف «ةماه ةيصاخ هنأ حضاولا نم

 هتنيرو مسجلل

 هفصو يذلا ةهلإلا رثأ قلخت نأل ةيروحلا ىعست اهبايث ةطساوب هنإ .ارهتُي نأ
 ءاهقوقح قاطن نمض نوكت ةأرملا نإ :«جايكاملا حدم يف» هتلاقم يف ريلدوب
 ةقراخو ٌةَيرحس رهظتل حفاكت امدنع بجاولا نم ًاعون زجنت يه لعفلابو
 اهسفن نير نأ بجي «ةدوعمك ؟بللا بلختو هشت نأ بجي .ةعيبطلل
 نونفلا عيمج نم ريعتست نأ اهيلع بجيوتي . .اهب ماهو دبْعُت ىتح بهذلاب
 دبعتستل ىلضفلا ةليسولا لكشي يذلا رمألا ؛ةعيبطلا قوف اهسفت عقرت ىتح
 «.حاورألا بارطضا ريو اهغضختو بولقلا

 ا 39 اميف َةّيرقبع تناك - نويلوبان تحأ  تربانوب نيلواب

 تلكّشف «ةهلإلا رثأ قّمحتل دّمَْعَتُم لكشب نيلواب تدهاج .ةنيزلاو يلحلاو
 ةهلإ «سونيف ءاميسو رهظم رع ثيحب اهبايثو اهجايكامو اهتحيرست



 .بحجلا

 .ًاقعاص ًارثأ 1798 ماع يف صقار لفح ىلإ نيلواب لوخد ل ا

 ىف اهبايث يدترت نأ اهناكمإب ناك ام اذإ .نومريب ماده :ةفيضملا تلأس
 7 ىتح .اهلزنم

 كلدك ار ٌعاطغ تدئر' .ٌىوعصم تمص يف مات وج ىلعو ٌةأجف عيمجلا

 بهذلا نم بنع ديقانع  هنيدتري (رمحلا هلإ) سوخاب تانهاك تناك يذلا
3 3 - 2 

 يتلا ءاهرعش رئافض ف ةكباحتم

 فقوت دقف يلسلا تلزن 'امدنع . لخذت ىهو اهبايث لح ىريال

 قرب .ةيقيرغإلا ةقيرطلا ىلع ةففصم تناك

 «بهذلاب ةزّرطملا هتيشاح عم مازحب دودشملاو ليوطلا يقيرغإلا اهؤادر
Eل ملا ير ف: كاهل ناك ليجد "تاع  

 نع رتعُت تاملك دجوي ال» :تناربود ةقود تبتك .ةميظع ةرهوجب تنم

 بوغلا .اهلوخد ىدل ًاقيرب رثكأ تحبصأ اهنيعب ةفرغلا ءاهرهظم لامج

 باجعإلا نم زيزأب اهتلالطإب بيحرتلا مت هنأ ةجردل امغانتم ناك هلمكأب
 ۰ تايرخألا ءاسنلا عيمج مات ھاجتب فنانا يذلا

 داو نوكي نأ ًاضيأ بجي نكلو ءرهبي نأ بجي ئش لك :جاتفملا

 كزوضحب توك نأ بج ااا 3 ةيلح بذتجت ال ىتح كلذو
 .ءاهلإلاو ةذيوعتلا ءاقلإل مدختسُي ةنيزلا .ققحتي ملح ٠ ءاجُهَوَتُمو ًانوحشم

 لحب «يسنجلا بناجلا ا مدختست نأ ًاضيأ ةيروخا عيطتست

 ريبعتلا سيلو هب ءاحيإلا لالخ نم اهبلغأ يف نكنو نايحألا ضعب يف حيرص

 طبتري .ةبعالتُم نيدبت كلعجي نأ هناش نم اذه نأل - ةحراص ةقيرطب هنع

 ءزج لا نكلو  دسجلا نم ءزج طقف راهظإ يأ يئاقتنالا فشكلا موهفم اذهب
 تيرغرام رش سوداسلا كرقلا زخخاوأ ىف .ةليخلا كرحُيو ريثي فوس يذلا
 نم تناك «ىشتيديم يد نيرثاك ارز كلل تيصلا ةئيسلا ةنبالا 0 يد

 ١ ىتاوللا قالطإلا ىلع ءاسنلا ىلوأ

 امأ .ةكلمملا يف ردص لمجأ كلتمت اهدركلا ةظانعت لكب كلذو ءردّصلا
 امهكرت ىلع ًامئاد صرحت ناذللا امه اهاعارذ ناكف تربانوب نيفزوجل ةبسنلاب

 نيشت وك كلما راتخا داليملا لبق سماخلا نرقلا ىف .كولسلاو ةكرح ا

 رانو يرغب كل كاع ةا عج ني نما هيف يسه ةينيضلا  ةيزوفلا

2 
 رّوقحا ناتسفلا نهبايث ةرجح ىف نلخدأ

 تا هللو شاملا
5 39 

 8 ام و
 هامس راه 2 3

 2 يراساف ويجر وج

 يف بنك يذلا
 نم يديهستلا مسا

 روصعلا يف نفلأ ريتس
 ىكحي عةمدقلا

 لاجرلا ناك فيك

 نوناوقلا نوكهشي

 دباعشأ ىلإ ٍمهياهدب

 مهتسرامسو اليك

 E ع سنا

 و 50
 حابصلا يف .سونيف
 تانهاكلا تناك

 لدجي مرحلا ر احدی

 ليئامتلا ىلع اخطأ

 .رصرما نم ةعونصم ا

 ةايح «رنوال نيل 5

E | 
 تااسم وه
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 نونف يف ةباشلا ةأرملا داشرإب رمأ :نطرغلا اذهلو ؛وُو كلم ياشت وف همحازُم

 ةيفيك - نونفلا كلت يف ةيمهأ رثكألا بناجلا يه ةكرحلا تناك .ءاوغإلا

 فوطت اهنأب عابطنالا يطعت نا هش يسه تملعت .ءاحيإو ةقاشرب كّرحتلا

 .ياشت وف ىلع 4 نانعلا كلاب امدنع .طالبلاب E اهباوثأب ضرألا قوف

 وف عقو ءو .يلابماللا 8 اهبولسأب ا اهروضحب 58 ا

 كلذب فيفا ءازجأ ىلإ رثانتت هتكلمم كرت هنأ ةجردل بحلا ىف ًاقيمع ياشت

 .لاتق نود اهلالتحاو اهوحن فحزلاب نيشت کل

 ةكر حلاو تاعءاميإلا .ةلجع نودو ةغلاب ةقاشرب ةيروحلا كّرحتت

 يش ىلإ نوعملُي :بسانملا توصلا لثم يه ةيروحلل ةبسانلا تافرصتلاو
 نأ بجي يجراخلا كرهظم .نيحضاو اونوكي نأ نود ةبغرلا نوك ر حُب «ريثُم

 كتاءاميإ ا تسلل 5 يف 0 لك ل ناک و ءايخارتُم

Eلئاه ا 0 سل رع , 

 .ككولس لّلخت اذإ ريثكب كلذ نم رثكأو

 .عام ا :زمرلا

 ٌةباَدجو ٌةبذع نوكت ةيروح ا ةينغأ
 .لانم ا ةبعصو ةقفدَتم نوكت اهسفن ةيروح او

 ل



 رطاخملا

 هروصلا يلعن نارا عيطتست الف رينتشمم رصعلا ناك امهم
 ءاهنع اهسفن ت نأ ةدهاج تلواح امهمو .ةماث هحارب ةعتملل 0 اهنأب

 ری تاک اوكا ىلع رتا قدم اونا اهر ضررا الإ

 فاطنا رخآ يف هركلا كاذ ىدا .ةيرصملا ةرهاعلا اهفصوب امور يف ةهوركم
 e ويقاتك وأ ىعس امدنع ءاهطوقس ىلإ
 دسحلا ىف E ردا ا تدغ ىتلا ةينامورلا ةلوجرلا

 نم ا e امور هرك مضعم تاغا ءاسنلا ىدل هريثت يذلا

 نم تامراصلا تاجؤرتملا ةنيدملا تالهك دل ةترفتسا يذلا ضاعتمألا

 ودبت اهسفن لعجو اهتءارب ديكوت لالخ نم .عيفرلا يعامتجالا ماقملا تاوذ
 :ءاشنلا فقيدي راكا ام 5 ملك نوا عيطتست «لجرلا ةبغرل ةا

 نم اهتطلس عبنت - و ا ا ا يف كو

 ءاسنلا دسح «لهاجت وأ «لثفت ملعتت نأ اهل يغبنيو «لاجرلا ىلع اهريث 1

 كاوا

« 

 نع فّشكتي نأ نكمي ةيروحلا هبذتجت يذلا ديدشلا مامتهالا نإف ًاريخأ
 ٍنايحأ يف ؛هنم ةحارلل قوتتس نايحألا ضعب يف .ًأوسأ وأ ًاجعزُم هنوك
 نإف ءظحلا ءوسل ا . يسنج 2 اماما بذتج نأ ديرتس «ىرخأ

 هجولا ىلع سيل دمتعي ةيروحلا رثأ نأ نم مغرلاب ؛يوذي يداملا لامجلا

 بعصلا نم حبصي ةنّيعم ر ر دعب هنأ الإ يلكلا عاطنالا ىلع انإو ليمجلا

 .ورنوم نيلرام راحتنا يف امهاس نيلماعلا نيذه نم لك .عابطنالا كاذ ديلوت

 سيول كلملل ةيروحلا ةقيشعلا رودابموب يد مادم غوبن ىوتسمب وبن مزلَ
 ةيويحلاب لا انس ربكألا ةر رود ىلإ لوحتلا ثادحإل ءرشع 00

 هريابوياك .يدسجلا ريغو يداملا ريغ اهرحس ةطساوب ءاوغإلاب رمتست ت يتلاو

 ةو كلف ةيافكلا هيف امب “ اليوط تشاع ولو «ةنطف اذكه اهيدل ناك

 سلا يف مدقتلل دعتست نأ روع يغبني .ةديدع تاونسل ةطلسلا ةعساو

 ر ةيدسج لقألاو ةيسسفن رثكألا جنغلا طامنأل اركاب تافتلالا لالخ نم

 .لوبذلاب اهلامج أدبي املاح اهل ”ةطلسلا بلج ىف رارمتسالا اهناكمإب

 هن وجعا
 رک
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olاهنا دنا سقت  

 ديرت اهنإ .ةيافكلا هيف ام ةردقمو ةبوغرم
 ريغو ًاتتشم نوكي ام ابلاغ لجرلا نكل «مامتهالا

 امدنع - ةأرم ا لايخ يف ةزراب ةيصخش عيلخ ا .بواجتم

 يصاقأ ىلإ بهدي فوس هنإف ةريصق ةظحلل ولو «ةأرماب برب

 ةفص الو فيرش ريغ وأ صلخم ريغ نوكي دق . ياا رش نرالا

 ىلع .هتيبذاج يف اناعمإ هنوك نع ودعي ال اذه نكلو «هل ةيقالخأ

 لكشب ديم ريغ نوكي عيلخ ا ْنِإف ردح او يا و ذلا فالح

 نم ديدعلا :هتعمس ىلإ فاضم ءارغإ كانه .ءاسنلل هيت ًادبعو راس

 E AES O هل قلياطعما دق ءاسلا

 ةغللا يف ٌداتسأ عيلخ او «ةأرلا فعض ةطقن يه تاملكلا

 ينبت لالخ نم ةتوبكم ا ةأرم ا قاوتأ كرح .ةيئاوغإلا
 .ةدللاو رطخلا نم عيلخ ا جيزم



 دقتملا عيلخلا

 ةريخألا كاللا تاونس تناك دقف ءرشع عبارلا سيول طالبل ةبسنلاب

 ىوتسملا ىلع ًاضيغبو قاطي ال لكشب ًانيَدَنُم حبصأ دقو ف كاك اي هيك

 يف يلاتلابو .ديدجتلل ًاشطغتمو امَرَبَُم ناك طالبلا .يصخشلا
 ةماسولا يف ٌةياغ ناك يذلاو هرمع نم رشع ةسماخلا يف مالغ مودعل ناك

 ويلشيار ف
 اک .(تيصلا ءيسلا ويلشيأر لانيدراكلا ناك نأ ُمع) يلبقتسملا

 «لباقناب نههافش لتي ناک هّنكل اک هعم نبعلي نك تاديسلا .ًافيرظو

 ناتمئألا هادی تهات امدنع 0 ريغ ّيبصل ةبسنلاب ادع نالّوجتت 0

 نجس ىلإ هلسرأو ًابضغ كاللا ط اشتسا ةلهاسكم ريغ ٍةقود ةرونت ىلعأ يف
 نلمتحي مل ةياغلل ًايَلَسُم هندجو يتاونلا تاديسلا نكل .ًاسرد هدف ليتسابلا
 وحن ىلع ٌروسَج ٌصخش انه ناك دقف «طالبلا ىف اا

 .ًانومأم ناك امم عرسأ اتناك هاديو كنف فاك دان تد ال

 كلملا طالبلا تاديس تدشان .مّواَقُث ال هتّدج تناكو هفاقيإ ءيش عطتسي

 .ليتسابلا يف هتماقإ تركب

 01710 ماع

 ود كازنورف ن ناک همسا .ديدحتلاب تاديسلا ىلع يوق ثا ةنتفلاو

 هرتنم ىف ىَّشمتت اولاق يد ةباشلا ةسنآلا تناك «تاونس ةّدع دعب

 دلاو .طق اهبناج حرا ال اس اهنم ربكأ ةأرما  ةفرشملا اهتفيصو ةقفرب سيراب
 - هتانب رغصا ايمو اهتيامح ىلع امّمْضُم ناك :زئايلرود قود ءاولاق يد

 ءاهب ةفرشملا هذه طبر كلذل ءاهجيوزت عيطتسي نأ ىلإ طالبلا يوغُم لك نم

 دقف «لاح ةيأ ىلع «هزتنملا يف .كشلا اهيلإ ىقري ال ٍةليضفو مهجن تاذ ةأرما

 هترظن نكل هريس عبات .نارينلاب اهبلق تبهلأ ٌةرظن اهحنمي ًاباش اولاق يد تأر
 قودلا :همساب اهربخأ نم ةفرشملا اهتفيصو تناك .ةحضاوو ٌةَّداح تناك
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 ةفرف دع ةثداح دعب ]
 دود دجي ءهينيد

 دق نست نازی

 ىلع جاومألا هتعضو
 ثيح ءئرطاشلا

 [.ةباش ةأرما هتفشنت

 اي ظفيتسا ”يبسيل ۾

 نک
 ه .اددجم كسفن
 أذا :ناوج نود

TT 

 .ةايحلا يديحنم تنأف

 يندر حب بلا نکل

 ن .ol تن ييلتقت

 نم ينفذقي رحبلا
 ىننأل رخال باذع

 نم يسفن بحسأ مل
 يقتلأ نأ لبق ءام ا

 يتلا - ةيروح ا هدهب
 ًلمأ اذال .تنأ یه



e 66ءاوغإلا نف  

 نأ دعب «ءعمشلاب قىنذأ
 53 ب

 «رحبلا ىف و

 مويلا نم يننكل

 نم كتوفاس ًاذعاصف

 :یبسیت e . بحل ا

 ةايح ا نم ريثك كيدل

 نا داك ل جرل ةبسنلاب

 تاع قا نعرف
 ملعي نم نكل ءريثكلا

 نم يل رضحت اذام
 ... ؟بادعلا

 یمدق دنع كتدجو

 :ران كلاك تنا نآلاو
 قرتخ تنك اذإ

 ءللبلا اذهب تنأو

 امدنع لعفتس اذامف

 دعت تنا دينا فص

 لما ؛قرحم بهلب
 تنل فا هللا لع
 نود ه .بذكت

 ةاتفلا اهنيأ اي ٠ناوج

 ىلع ناك «ةزيزعلا

 نأ ل بق ينقرغي ” نأ هللا

 لعل E EE محتفتأ

 ًاميكح ناك بحل ا

 نأ لبق ينل
 كفيل رميا
 كران نكل .ةقرحم ا

 ثيحب ةدشلا نم يه

 يف انأو ی قرحأ
 دراب ؛يبسيت ه .عام ا

 .بولقلا مطخمو یاو تاك دق مرتا ريغ تيصلا ءيسلا ويلشيار

 نیا ناك" اوا حج تكح
 ويلشيار هب ذإو ىرخآ وزتنم ىلإ اولاق يد ةفرشملا تذخأ ماي ةذع دعب

 يف ةرضنلا ن کلو فاخشک ًاركنتم ناك ةرملا هذه ا امهراسم ضرتعي

 1 كانه ناك ارتا :رظنلا هتلداب اولاق يد ةسنالا .ىسنتل نكت مل هينيع

 لجر ؤرجي ملف ءاهدلاو ةوسق نابسحلاب ذخألا عم .ةبيترلا اهتايح ىف ريثم

 عذاللا تيصلا وذ اذه طالبلا لجر نآلاو .اهنم بارتقالا ىلع ٌدحاو

 'رانإ ني اهنايج طالبلا يف تاديسلا لك نم الدب ءاهتدراطمب ذآ ءيدرلاو

 نع اهيف ارّبعُم ليمج بولسأب ٌةبوتكم لئاسر 7 برهي عرش ام ناعرس

 هدي ىايحب تباجتسا .اهب مكحتلا عيطتسي ي ال يتلاو اههاجت هتبغر

 ءيش لك بٽرُب نأب ا ل

 عنامت ملف يش اذكه ريرمت ةلاحتسا ٌهلَيَحَتُم ؛هعم ةليل ءاضق ىلع تقفاو اذإ

 .ءيرجلا هحارتقاب لبقتو ةقفاوملا ىعّدت نأ

 ىعدت مونلا فرغ نع ةلوؤسم ةمداحخ اولاق يد ةسنأالا ىدل ناك

 ٍةليل تاذ .ةرواجم ةفرغ يف مانتو مونلا بايث اهسَبْلُت تناك يتلاو كيلجنآ
 يذلا باتكلا قوف نم اولاق يد ترظن «ةرانصلاب كبح ةفّرشملا تناك امدنع

 نکل ءاهتفرغ ي مون بابل ل ر بي

 ويلشيار ناك دقل _ تمستباو ة رظنلا اهتلداب كيلجنأ نإف ام بيرغ ببسل

 اهّنكل ,فوخلا نم ثهلت نأ ولاق يد تداك !ةمداخلا هنأ ىلع ةكنحب اكتم

 ءيش يأب تهّرفت اذإ :هيف تناك يذلا رطخلا ةكرْذُم ءاهسفن تكلامت

 عيطتست يذلا ام .اهتّمدب ةقلعلا ىف اهرودو «لئاسرلا رمأ اهتلئاع فشتكتسف

 هتروانم نع لودعلاب باشلا قودلا عنقتو اهتفرغ ىلإ بهذت نأ ترق ؟هلعف

 ىلإ اهعوجر روف اهنكلو ءاهتفرشمل ريخلا ءاسم تلاق .فخسلا دحل ةريطخلا
 امدنع .ىودجلا ةميدع داك اهل تططخ يتلا تاملكلا نإف ءاهتفرغ

 مث نمو هينيع يف ةرظنلا كلتب باجتسا دقف «ويلشيار ججاحت نأ تلواح
 8 مل نآلا اهنكلو ,خارصلا اهناكمإب ن رکی مل .هيعارذب اهل هتطاحإب

 اذه ءارو نم قيحملا رطخلا ,هتاسمل ,ةشئاطلا هتاملك .هلعف بجي امن ٌةدكأتم
 عم ةنراقملاب قباسلا اهمأسو ةليضفلا ام .ةهئات تناك .رودي ايسار ناک دالك

 هأرقت تناك



 ةرانصلاب كب ةفّوشملا تناك امنيب اذكهو ؟رهش لإ صالبلا عيلخ عم ةيسمأ 1 5 2 5 2 0 5 0 0 8 3 5

 ,وجفلاو قتسفلا سوقط 'هلخدُي قودلا ناك ءأديعب

 راعتسم مسا تحت ًاقصالم ًالزنم ىرتشأ .تايدحتلا لجأ نم شيعي وهو
١ - .٠ 

 لالخ يرحس باب اذ اقفن شو ٣ ى .قودلا خبطم ةنازخ , می يذلا ماا

 - ةذجلا تح_ماو تیب ل ل 4 تلت يتلا ةليلقلا اا ربع .ةنازخلا هذه ا 0

 م

 .اهل دع ال ةيرس تاءاقنب ويلشيارو اولاڦ يد نم لک 0

 اهل ةياعدلا ىلع صرح هنأل «وينشيار رثآمب اوفرع سيراب يف عيمج
 ناك .طالبلا يف ةديدج ةصق لرواد تناك عوبسأ ل مك ا لا 5

 نوكي نأ ةفاحم .ٌيولعلا ق
 مالظلا حنج يف فحزلاب قودلا ماق دقف ءاهلصي يكل ؛اهءارو ًايعاس قودلا

 نانأرما .يولعلا قباطلا يف نيتذفان نيب يلعن قيقر ٌئبشخ حول لوط ىلع
 انترطاشت «نّيدتلا يف ةياغ ةيناثلاو ءةلمر "ا 0 تلا سفن يف ناشيعت

 سفن ىف امهيتلكب ةقالع ىلع ناك قودلا نأب امهفاشتكا ىدل بعرل
 ااو امدنع .ىر خلا عم نوكيل ںیللا فصتنم ىف ةدحاو اکر ات 00

 ف 2 مئادو ًايناطيش احم ناك يذلا قودلا نإف

 , ET ېجارتي

 ىرخألل هليضفت ةركف لامتحا عطتست مل يتلا قارما ل اكل حورجما ءايربكلا

 م 5ك .رظنلل ةتفاللا هتاءاوغإ صصق ترشتنا «ةنس دعب هنس .اهيلع
 ةحاطإلا يف هتلاسبب ىرخألا «هتعاجشو هارو هتحاقوب كیا ءاسنلا

 نأ دب الف «كئاوغإ يف بغري مل نإ :ههابتنا لينل ةوسنلا تسفانت .جوزلاب

 ىدحإ يف .اميظع املح حبصأ ههابتنا فده ينوكت نأ .كيف ام ابيع كانه

 تتيصا نهادحإو «قودلاب رفظنل سّدسملاب ًةزرابم ناتأرما تضاحخ لحارملا

 تاذ تبتك «ويلشيار ءادعأ دلأ تناك يتلاو زنايلرود ةقود .ريطخ وحن ىلع
 مارب ىلع راح قودلا َّنأ ترك كفل ةذوعشلاو لا نمؤأ تنك ول» :ةّرم
 )»2 رك ذت ةمواقم ىندأ ههأجب دبا ٌةأرما ًادبأ فرعأ مل يننأل «ةعيبطلل يقراخ

 باطلا يف ٍةفرغ يف اليل هتجوز ي 5

 3 كيدج ئيس

 وأ رلي 3

 , - ١

 .ءانيلوم يد روسری -

r 5اس هع لميس یت  

 هم .يردا ةمجرت

 راكسوأو ونازيكس

 لدنام

 يحاجنب ارورسم

 بمص دقف «لو 3

 هذه نم ديفتسأ نأ
 .ةديعسلا ةحاصملا

 يجوز نهنرعد

 ينفيفر «نيتزيرعلا
 نيشئاكلا ءنيتصلخم ا

 يلع م رانا

 نأ ثيعس ادع

 نأو «نهیسأر رود

 امهلخادب ريثأ

 فرعأ يتلا تابغرلا

 حيزتس يتلاو اهزق

 ريغ ٍراكفأ يأ ًاديعب
 .يططخل ةيتاؤم
 يذلا عرابلا لحجرلا
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 لصوي فيك ملعي
 بح ا ةرارح جيردتلاب

 رثكأ ساوح ىلإ
 «ةليضفو ةَمع ءاسنلا

 ديكأتلاب ًاقثاو نوكي
 يفو هنوك نم
 ديتسلا لجاعلا بيرقلا

 اهلقع ىلع قلطلا

 ال ؛اهصخشو

 رك نأ ع يطتست
 دق نوكت امدنع

 «كسأر ترسخ
 «كلذ ىلع ٌةوالعو

 - ةمكح ا ئدابم إف

 قمع غلب امهم

 - نهذلاب اهعابطنا

 يف ی تود
 ىتلا ةظحللا كلت
 بقا اهدنع قوتي

 ةعتم ا :طقف ةعتملل

 رماوألا ردصت اهدحو

 لجرلا .عاطتو اهتقو
 ىف ةربخ هيدل يذلا

 بح ا عازتنا

 فوس تاحوتفلاو
 ايرقت امئاد حجني

 وف نع يشفي ا
 عقار باع ضحي
 ٠ ....بح ا ىف

 اشو ادق
 ةلاح ىلإ يتوانسح

 تدرأ يتلا كتهتلا

 دقف ءاهيلإ امهلاصيإ

 طيطختلل جاتحت تناف يوغُت ىتح :ةلضعُم م دجوت ام ًابلاغ ءاوغإلا يف
 حبصت فوسف «ةيفخ عفاود كيدل نأ ةيحضلا تهبتشا اذإ نكل «تاباسكلاو

 ريثث فوس كنإف «شأجلا طبار تودب اذإ كنإف «كلذ ىلع ًةوالع .ًةيعافد
 رثكألا بولسألاب ةلكشملا هذه لحي دا عيلخلا .ةبغرلا نم ًالدب فوخلا

 ةقيرط دجي نا هلع ططخلو بسحی نأ هيلع بجبوتي عبطلاب .ًءاهدو ٌةعارب

 دقتملا عيلخلا نكلو .نضم لمع هنإ .ناك قئاع يأ وأ «جوزلا لوح فافتلالل

 اهسفن نم مغّرلاب لجو اذهب سحت ةيحضلا ؛ةبغرلاب دقتيو جوتي ةقيقح

 ةيلوؤسملا سح مادعنا ىلع «عيلخلاو قسافلا هيضام ىلع عالطا ىلع تناك

 ىرت اضيأ اهنأل مهي ال كلذف ءهحالصإل ليبس ال يذلا هيدل ةيقالخألا

 .ءاسنلا عيمجل دبع عقاولا يف وه ؛هسفنب مكحتلا عيطتسي ال وه .هفعض

 .فوخلا ريكي ال وهف كلذك هنوك

 ىلع ِهلُم ٌناطلس اهل ةديدشلا ةبغرلا :ًاطيسب ًاسرد دقخلا عيلخلا انمّلعي
 نوكيا ام ابلاغ ةأرملا :لجرلا ىلع امسح ةيوودلا زول امك اماق ياشلا
 اهنأب تسحأ اذإ نكل .ةيزاهتنالاو ءارملا رعشتست نأ عيطتستو ةيعافد

 كشيط ةحماسمل ةقيرط دجنت فوس وأ كنع رخآ ٌءيش يأ ظحالت

 ذرت يأ رهظت ال نأ وه حاتفملا .يوغُملل يلاثملا ءاطغلا وه اذه .كتاقامحو

 عيطتست ال كنأ رِهظُت نأ «قلطنت كسفن عدت نأ «دويقلا عيمج رجهت نأ

 مدع ةراثإ لايح قلقت ال .يرهوج ٍلكشب ٌفيعض كنأو كسفنب مكحتلا

 .بقاوعلاب ركفُت نل اهنإف ءاهنتافمل دبع كنا املاط ؟ةقثلا

 يناطيشلا عيلخلا

 عمتجم ءاضعأ أدب ءرشع عساتلا نرقلا تانينامث نم ىلوألا ماوعألا يف
 «ثادحألا حرسم ىلإ ًاثيدح لصو باش يفحص نع ثّدحتلاب يقارلا امور



 ا أل ا فقبل ايه انه لاك
o 0 1 س 1 1 5 r 

 جراخ نم ٍدحاو (TE راقتحالا دشا یړس اهتبعجب نجی مل ءالبنلاو ءارمالا
 ت م = 8

 كنكمي ام ردقب ابيرقت اعيضو نييفحصلا عمتجم نم لسارم ناكو ر

 ليلقلا ىوس ويزنوناد اوريعي ول دتحلا وميرك لاجرلا نإف لعفلاب .رّوصتت نا

 م نيلقلا هيدل ن ناكو لام هيدل نكي مل .هابتنالا نم

 .ويزنوناد لييرباج همسا ام صخش

 ذإ قيعامتجاالا تالصلا ن :

 دقف كلذ

 ةرشب عم ءمسجلا ئلتممو اريصق - ةملكلا ىنعم ل ركب ًاحيبق مهل ةبسنلاب ناك

 ةجردل ةيبذاجلا مدع يف ةياغ هنأ لاجرلا نظ .نيتظحاج نينيعو ةقماغ ةعّمبُم

 نأ نيمي ىلع اوناك ذإ .نهتانبو نهتاجوز عم طلتخي رورسب اهعم هوكرت
 نم يتا بازيم نع ةرابع ليوجرجلا) نيوجرجلا اذه عم نمأم يف نهءاسن
 ناك ِهَوَشُم يفارخ ٍقونخم وأ ناويح وأ ناسنإ ةروص ىلع حطسلا بناج
 عضوب ءادعسو (مجرتملا :ىطسولا نورقلا يف تايئاردتاكلا نييزتل مدختسي

 نم لاجرلا نكي مل ءال .مهيديأ لوانتم نع ًاديعب اذه لاقلاو ليقلا داّيص

 .نهتاجوز تناك لب ؛ويزنوناد نع ثّدحت

 ىلإ ةفاضإ ر ىطس ولا ةعبصلا نم ةيعامتجالا هروذج اك

 نک تازيكرملاو تاقودلا ءالؤه «نهجاوزأ لبق نم ويزنوناد ىلإ نمد
 رّيغتي هكولس ناكو ؛لكشلا بيرغ لجرلا اذهب ٍتاعتمتسُم نهسفنأ ندجي

 ءالوأ .قئاقد لالخ ةوسنلا ءالؤه هابتنا ما ناك نهب درفتسي امدنع ةأجف

 لل عطقم 1 ك معان - ًاموي هوعمس توص عورأ هيدل ناك

 تريعلا) ماقم يف اًيقيسوم نوكي داكي رّيغتو قفَدَتُم ع عاقيإ عم «حوضوب

 نأ ّنلق تايرخأ .ديعب نم سئانكلا سارجأ نينر عم هتنراق ءاسنلا ىدحإ

 تناك توصلا اهلمح يتلا تاملكلا .«ايسيطانغم ٌمّوْنُم» رنا هيدل ناك هتوص

 «ةرحاس ريباعت «يلالهتسالا سانجلا دمتعت ٍتارابع  مامتهالل ًةريثُم ًاضيأ

 ويزنوناد عرب .ةأرملا بلق بيذُت نأ اهنأش نم ءارطإلل ةقيرطو «ةيرعش روص
 اهوعدي ناك ٌةدحاوف :ةأرما لك فعض ةطقن فرعي هنأ ادب .ءارطإلا نف يف

 ةيصخش ىرخألاو «نيوكتلا روط يف ىهاضت ال ٌةنانف ىرخأو «ةعيبطلل ةهالإ

 فصي وهو فرفري ةأرملا بلق ناك .تاياورلا ىدحإ نم تسجبنا ةيسنامور
 وأ سنجلا ىلإ ًاعملُم ءايحوم ناك ِءيس لك .هيلع هئدحت يذلا رثألا

 ذلا روعشلا ًةركذتسم «هتاملك يف ركفتت تناك ةليللا كلت .سنامورلا
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 رثكأ ةبغر نع تربع

 تءاضأف تم

 تلبوقو ؛امهانيع

 ؛ اهل ينابعادم

 نأ الج ناكو

 ٰیجر نك نهتواقم
 يذلا ىلئاتلا دهشنا

 هوبعلي نأ درا

 تاظحل نم رثكأل
 نأ تحرتقا .ةدودعم

 قدحاو لک ينقفارت
 قلتخم ىلإ بوأتتلاب

 ةفرغلل قصالم ءرسأ

 يتذلاو ءاهيف انك ىلا

 .هب اج نأ وتقا

OE 



 ءاوغإلا نف ٠ه 0

 ةظحللا هذه .ةنهارلا

 اهل دج ةمئاوم تدب

 تاظحللاك

 يتلا تايرخألا

 يف بوس اهانيضق
 تسن ؛ةقباس اقوا

 ينكر اشت تناك اهنأ

 . ...[وغير مادم عم]

 [اهرود لح امدنع]

 مادم تباجتسا دقف

 تعبنأ ةفخب ونير

 رداغت ملو ءاهاضر

 نأ دعب الإ اهدعقم

 لكشب ترزك
 نم هل اي» :رمتسم

 نم هل اي !لجر
 ام !لهذف هنإ !رجر

 نأ كنك ام رثكأ

 ول هعم ٌةديعس ينوکت
 «!ًاصلخم 1 ناك

 ةصاخخ ا ةايحما

 قود لاشيراملل

 .فإ ةمجرت ؛ويلشيار
 تنيلف .سأ

 ىف ةديدعلا هتاحاج

 نم رثكأى تح «بح ا
 يبئاجعلا توصلا
 علصألا يونا اذهل

 فنألا وذ ريغصلا

 «مرخ اب هيبشلا

 هتلفاق ىف تحاتجا

 ا O ل

ا ا نم ِټانیّرد عقاولا يف 2
 اهند ةديصق لك < الدعم 

 (.ةدوشنملا هتيحض بسانت ثيحب فيفط لكشب

 رابخألل يفحصك لمعلاب ويزنوناد عورش نم تاونس ةّدع دعب

 معدنابو «ةريصق ٍةرتفب كلذ دعب .زيلاج ةقودو قود ةنبا جّوزت «ةيعامتجالا

 ددع .ةيرعش بتكو ٍتاياور رشنب أدب دقف «عمتجما ءاسنل عزعزتي ال يذلا

 يتاوللا تاديحولا تازيكراملا نكت مل  اهتيعون كلذكو «ًاتفال ناك هتاحوتف

 نر ةلئمملا لاثمأ نم تاميظعلا تانانفلا ًاضيأ لب «هيمدق دنع نطقس

 .ةروهشم ةيبدأ ةيصخشو ًامرتحم افك نا حبصي نأ يف هتدعاس ىل

 تيت فاطم رخآ يف ىرخألا يه تعقو يتلا اكو ارودازيإ 5

 وه اننامز يف ةظحالملاب ديدج يتشاع رثكأ لعل» :هرحس ترشف («هتيقر

 ءانثتساب - ًاعشبو ًاعلصأو ًاريغص هنوك نم مغرلاب اذهو .ويزنوناد لييرباج
 نإف ءاهفضلتسي ٍةارما عم ملكتي امدنع هّتكل .سامحلاب ههجو قرشي امدنع

 ..هتماسول (قيرغإلا دنع ةءوبنلا هلإ) ولوبأ ٌةأجف حبصي يك هتئيه رّيغي ههجو
 نأب ًةأجف رعشت تناك اهعم ملكتي ىتلا ةأرملا .ًايئانثتسا ناك ءاسنلا ىلع هريث

 ٠ دارس تاذلاب اهناككو اهحؤر
 رمعنا نم غلابلا ويزنوناد قحتلا «ىلوألا ةيملاعلا برحلا الدنا یدل

 دقف «ةي a لام مغرلاب .شيج اب ًاماع نيسمحو نونا

 ل عاش تاثأل ةف ةغرو ةسارتلا :تادحألل ةعرت ودل تناك
 ناك «برحلا ةياهن ىدل .ةيلاعفلا ةديدش نكلو ةريطخ َتاّمهم داقو ناريطلا

 ءًابوبحم ًايموق ًازمر هتلعج هرثآم .رخفلل ًةاعدم رثكألا ايلاطيإ لطب ىحضأ دق
 .ايلاصيإ يف لح امثيح هقدنف جراخخ ع عمتج دوشحلا تناك «برحلا ةياهن دعبو

 ةيلاطيإلا ل ًابجاشو ةسايسلا يف ًاشقانم يفرش نم مهب بطخي ناك

 باخ «يک راتس رتلاو يكرم بتاكلا طلا هده كحال دهاش» ةيلاخلا

 ناك دقف ؛ةيقدنبلا يف ةفرش ىلع روهشملا ويزنوناد رظنم نم ةيادبلا يف هلمأ
 «هتوص ةنتف يف قرغأ تأدب «لاح ةيأ ىلع ءائيشف ًائيش» .ًاهّوْشُم ادبو ًاريصق

 ىلع بعل ....ةجّئشتم وأ ةعّرستُم ةءاميإ يأ الو ....يكاردإ قرتخا يذلا



 نامك فزاع بعلي امك دشحخلا فطاوع

 اطيإلا تانامكلا عناص) يراقيدارتس
 نم ٍنامك
 هدنم فالالا نيعا

 ىنع زراب

 تناك :(نيهتشلا ول

 هر قاد فاك ودم دوق يسطع هعونم> اياك و ب "هيلع
 رعشلا تاالالدلاو

 مے

 ةئيدحلا ايلاطيإ ىلع هنأ اشقانم . ريهامجلا توغأ نم يه ةيرعشل

 08 3 5 و = :
Saاهرركيل تاراعش ا ناك ويزن اذ (ةهيناه هو ريشا ريم  

 ل 1
 يرصي لد اهنع "وييجي يح ايفصاع ةنوحشم مهل .كوعمتسن ١  9ةنئساإ ا 1 7 . 3
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 اضماغ ناک ءىس اك ام امارد نم عرج مهناب لورعشي مهلعجيو روهمجلا
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 اوا

 بناجلا يف ًةرشابم عقت يتلا «مويف ةنيدم ةَيَكلُم تناك ةنهارلا ةيضقلا
 نأ اودقتعا نييلاطيإلا نم ديدعلا .ةرواجما ايفالسوغوي يف دودحلا نم رخآلا
 نأ بن ا ورانا: ناك ىف رق لل ةايلاطب تانك
 دقف برح لطبك هتناكم و رصان .مويف مض نوكت

 يال ةموكحلا ةضراعم نم مغرلاب هبناجب فافطصالل ا شيجا ناك

 هتريسم ويزنوناد داق لوح اوعّمجُي ٍدونج عم 21919 ماع نم لوليأ يف .ءارجإ

 ددهو هقيرط يئاطي ال E .مويف ىلإ تيصلا ةئيس

 هتوصب لاقو هتايلاديم هيريل هفطعم ویزنوناد حتف هيلع رانلا قالطإب

 فقو «!هذه ىلع رانلا قلطأف يناتقت نأ كيلع نّيعتي ناك اذإ» :يسيطانغملا

 .ويزنوناد ىلإ مضنا دقن .عومدلاب رجفنا مث نمو اقوعصم كانه دامعلا

 يلاتلا مويل ا رّوحمك هلابقتسا مت دقف مویف یل لإ ويزنوناد لخد امدنع

 ٍةفرش نم ةيموي بطخب يقلي راص ام ناعرس .ةرحلا مويف ةلودل ًادئاق لع

 نود هرحس تحت فالالا تارشع ارمآ «ةيسيئرلا ةنيدملا ةحاس ىلع ةلطم

 يتلا سوقطلاو تالافتح افتحالا عاونأ عيمج لهتسا .توصلا تارّبكمب ةناعتسالا

 اين ةّصاخو «هديلقتب مويف ونطاوم أدب .ةينامورلا ةيروطاربمالا دهع ىلإ دوعت
 تحبصأ هتيبعش .قالمع روخامب ٌةهيبش ةنيدملا تحبصأ ؛ةيسنجلا هرثآمب قّلعتي

 يذلا ءامور ىلع بفحز نم تيشخ ةيلاطيإلا ةموكحلا نأ ةجردل أّدج ًةريبك
 يزنوناذ روق لاح يفو ةلحرملا كلت يف

 مزهي نأ هتعاطتساب ناك ويزنوناد ؛عقاولا يف حجني نأ ًانكمم ناك  شيجلا نم

 نم ًابرض امنإو ءأيشاف نكي مل) .خيراتلا راسم ريغيو ةميزه رش ينيلوسوم

 ريبك مسق ديبأت هيدل ناك - هذّقني نأ

 علص

 ریما ,نايلوج بیلیف -
 8 امج / ىبحض

 يد تربور تنوكلا
 ةمجرت «ويكسيتنوم

 كولياه نوج

 e غنيك سيسنارفو

 ةوالح يهاضي



 كلتما لاج ا كاذ

 «نيعافلا حومط

 ادبا نوفلحي نيدلا

 نا نوعيلتسي الو

 نأب مهسفنأ اوعنقي

 نا ءيش عیطتسي 23

 «ينابغر عافدنا دیقب
 مجحب ةيغر يدل

 ضرألا لهأ ةبغر

 لثمو ؛اعيمج

 «ردنكسإلا

 ملحأ نأ يرودقمبف

 يك ةديدج مارا

 ي نع عضوأ

 .ةيجحا ىناحو تف

 نوج نود ءرييلوم -

 ةمجرت «قسافلا وأ

 ليزوا نوج

 بيلاس 1 نمض نم

 رثأ ةج اعم ةديدعلا

 ىلع ناوجنودلا
 عوضوم نإف ءءاسنلا

 ال يذلا لطبلا

 «ىفطضي نأ قحتسي

 ًافال ًاريعت لقي هلال

 .انكاردإ يف رظنلل

 كانه 00 0 ةيا ؛مويف يف ءاقبلا روق (. لال عا نك شالا

 د ةوقلا مادختساب

 يف «(ةثونالاو ةروكذلا ثيح نم) سنجلا زواجتت ةيسفن ةريسم ءاوغإلا

 .ةصاخلا هفعض ةطقن هيدل سنج لك ثيح ةيرهوج قطانم ةعضب ادع ام

 رهظملا دعت نأ عيطتست يتلا ةيروحلا .يئرم وه امب رثأتلا عيرس ًاًيديلقت ركذلا

 فعضلا ةطقن نإف ءاسنلل عل 0 يوغت فوس بسانملا 0

 د هتردقب َ هتاحوتف رّسفي قي نأ نأ دحأل 1 5 «نوميس ةيسنرفلا

 نال ؟ةيئاشتسالا ةحاصفلا ةمدخل نارُحَسملا ,هتوصل ىقيسوملا نينرلاو ةقراخلا

 «.اهلبق نم

 تاملكلا راتخي وه .ءاسنلا عم هلاحك تاملكلاب طبتم عيلخلا

 ىلع ريثأتلاو «عفرلا «يسيطانغلا ميونتلا «ءاحيإلاحيملتلا ىلع اهتردقل

 ٌيَسح ٌماهلإ :ةيروحلا ىدل مسجلا ةنيزل ئفاكملا يه عيلخلا تاملك .رعاشملا

 سيل هلال ٌىيناطيش مادختسا وه تاملكلل عيلخلا مادختسا نِ .ردخُم يوق

 بارطضالا ةراثإو ءارطإلاو عانقإلل امنإو تامولعملا لقنل وأ لصاوتلل امّعَصُم

 امدنع ندع ةقيدح يف (ناطيشلا) ىعفألاب هبشلا ريثك وهف ؛يفطاعلا

 .ءاوغإلا وحن ءاوح دوقتل تاملكلا تمدختسا

 يناوهشلا عيلخلا نيب ةلصلا رِهظُي ويزنوناد لاثم
 ةيصخش نبت تانكا ىلع دمتعي 0 .ريهامجلا يوغي يذلا عيلخلاو

 ال تامادختسا هيدل يفخ ٌمسك تاملكلا مادختسا نأ دجت فوسلو عيلخلا

 کک ردقب .نومضملا سيلو «مهي ام وه لكشلا نإ :ركذت .ةيئاهن
 ام ردقب ًاريثك نورعشي مهلعج ةيفيك ىلعو ًاليلق لوقت ام ىلع كفادهأ

 عيطتست ىتح ةليبن ٌةيحور ٌةييدأ ٌةهكن كتاملك ٍطعأ .ًايوغُم كريثأت نوكي
 .نيرادلا ريغ كاياحض يف ةبغرلا سدت نأ لضفأ ٍلكشب

 ياسنلا يوغي يذلا



 اهنإ ؟ناوج نود اهتلعساو ب سیو غی ىت «نزذإ :ه لا يه ام نکل

 عاملا ةأرما 0 ىف ىهتشي م ةيغرلا ةقالع ءةبغرلا

 یمن E لئاهلا فغشلا اذه ىلع لعفلا ةر .نيعمجا

 .هساكعنا لالخ نم تعانق لامجب جوني يذلا يلا

 ا ديفا قلع ىتح ىئاوغإ ءانسب يلا ,ان رينت امك

 دف ند عار طسب نار 00 كانك ما ا فقر
 ريثكب قمعأ ىنعبو ةاتف لك لالج او

 ةيصخشلا ىلإ حيتافملا

 فيرش ريغ هنأ حضاولا نم الجر نأ بيرغلا نم ودبي دق ةيادبلا يف

 .ةأرملل بذاج يأ لكَشُي نأ «جاوزلا يف ةبغر هيدل سيلو «صلخم ريغو
 ال هنأ جذومنألا اذهل ناك «تافاقثلا عيمج يفو هلك خيراتلا لالخ نكل
 ٌةداع عمتجلا هب حمسي ال ام وه عيلخلا همّدقي ام نإ .هتمواقم ىلإ ليبس

 نوكت ام ًابلاغ ةأرملا .رطخلاب ٌقيقر ٌسَم «ةصلاخلا ةذللا نم ةقالع :ءاسنلل

 ةبحلا ةّوقلا نوكت نأ ضورفملا نمف ؛هبعلت نأ اهنم عقر يذلا روذلاب ةعومقم
 نكل .ةايحلا ىدم صالخإلاو مازتلالاب بغرت نأو ؛عمتجملا يف ةا

 نامورلا سيل اهحنمت ام ًابلاغ اهتاقالعو اهتاجاوز

 أ ًامئاد ًايوثنأ املك لظي هنإ .ةياهن ال ام ىلإ هابتنإلا تشم ٌجوزو

 .ةهربل ولو ىتح ءاهلجأ نم شيعيو هسفن لك حنمي لجرب ةأرمل

 ةروطسأ يف هل ًاريبعت دجو ةأرملا ةبغر نم توبكملاو ملظملا بناجلا اذه
 يذلا رماخمل سرافلا :ًايروك ذ ًامنح ةروطسألا تناك ةيادبلا ىف .ناوج نود
 دقف رشع نماثلاو عباسلا ن نينرقلا يف اَمأ .ديري ٍةأرما يأ ىلع لوصحلا عيطتسي

 لجر :ةيوقنأ رثكأ ةخسن ىلإ يروكذلا رماغملا نم ءطبب ناوج نود لوح
 ةجيتن ناكو «ةصقلاب ءاسنلا ءامتها نم عبن روطتلا اذه .ءاسنلل طقف شاع

 ؛ةيمسر ةّيدوبع ةقيثو نم اطمن ناك نهل ةبسنلاب جاوزلا .ةطبحملا نهتابغرل

 تقولا يف .طورش نود ةبغرلاو «ةعتملا لجأل ةعتملا مّدق ناوج نود نكل

 تور امنإو افتار نك

 ا ا
 اوج دود رو دش
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 نسب ىلعا الث حصا

 نو 0 و ےب

 ..لاجرلل
 ملح نالا وه ناوج

 كاوذ
 ص

 بيبخلا نع قارا

 ءمهشلا بعص يناثلا

 ره .ءيرج «فوغش

 سس 2 ىتلا ةميتيلا

 ةمراعلا دسج! ةداعس

 ام الاخ ىلا ةعئارلاو

 لبق نم اهيلع رك

 لاجرلا نأب دقتعي

 ءاسنلاو نويزئارغ
 نوكت نأ .تاقاخوز

 2 يذل تاوج نودلا

 دق هتمواقل ليبس

 ص هلق ملح نوكي

 نأ نکل ؛لاجرلا



 ءاوغإلا نف ٠ه 4

 ملح وه هب يفلت

 لدا راکت د

 نودلا ةروطسأ»

 راثآلا ««ناوج

 ةعمتج ا ةيحرسم ا
 اوج نول

 ياغ نوكت كيف هتبغر ل ن ا یا

 يف يتأي ناك .بقاوعلاب ريكفتلل وأ قلقلل ًاتقو كحنمي ال هنأ ةجردل ةوقلا يف

 محا ورک تأ نكمل ني .ىشالتي مث ءىسنت ال ةظحل ِكحنميو ءليللا

 ؛اقيوشت رثكأ هلعج ىلع ديزي ال اذه نكل ؛كلبق نم ءاسنلا نم ٍفلأب رفظو

 .اذهك ٍلجر نم ةبوغرم ريغ ينوكت نأ نم ِكنع ىَلَخَتُي نأ لضفألا

 .عمتجما اهنع ىضاغتي يتلا ةلدتعملا تاّذلملا نومّدقي ال ماظعلا نووغملا

 ال .رّوحَتلل خرصت يتلا ةتوبكملا تابغرلا كلت ءصخشلا يعوال نوسمالي مه

 سانلا ضعب ديري يتلا ةفيطللاو ةنونحلا تاقولخلا كلت نه ءاسنلا نأ لّيختت

 ىتحو «ريطخلاو روظحملل قمعب نبذجني نه «لاجرلا لثم .اهثكي نأ نهنم
 ةملكو «ميحجلا ىلإ باهذلاب يهتني ناوج نود) .فيفط لكشب ريرشلا

 تامحف يف بلقيو بّقني ٌلجر ؛«ميحجلا بّلقيو بّقني» نم يأت (عيلخ»

 ال ان) (.ةصقلا نم ماه ٌبناج وه  حوضوب - يناطيشلا ا ا
 (مج رتل :بّلقيو بّقني ل فدارمك علخي ةملك بيرقتلا باب نم مدختسن
 لقلت نأ كل يغبنيف «عيلخلا رود بعلت نأ كل ًاضيَقُم ناك اذإ :ًامئاد ركذت

 - ريثُمو ردان ٍءيشب كراشت اهنأب كتيحضل ًايحوم «ةملظلاو رطخلاب ًاساسحإ

 .ةصاخلا ةعيلخلا اهتابغر نع فّرَصَتل ةصرف

 كرت ىلع ةردقلا وه ًاحوضو رثكألا بّلَطُتْلا نإف «عيلخلا رود بعلتل
 باص يلكشب ةيشملا ةظحللا نم عون ىلإ ةأرما بذتجت نأ «قلطنت كسفن

 نأ ىلع ارداف ن نأ تج اهتم لهلاو يضاملا اهيف دقفي يتلاو

 قودلا لاثم ىلع ةغوصم ةيصخش - نوملاق عيلخلا) .ةظحلل كسفن َمِلَسُت

 امدنع  ةرطحن ةيرس تاقالع رشع ن -ماثلا نرقلا نم ولكال 000

 هيد لع انيق ارا كيم تيحب ةدعم'اهنأ حضاولا نم لئاسر بتكي

 نكل ؛اهئارو نم ةنماكلا ةقيقحلا ةرشابم م اهّنإف «ليقروت يد مادم ,ةراعخلا

 ةدئاف .(نيلتو قرت اهدنع ذخأت اهنإف قق مايهلاب هلئاسر قرتحت امدنع

 ؛كسفنب مكحتلا ىلع ىلع رداق ريغ ودبت كلعجت اهنأ يه ةيّضاخلا هذهل ةفاضم
 كسفن مالسإ لالخ نم .ةأرملل تيطَي نأ هنأث نم فعضلل ضرع

 ٌروعس  طقف مهلجأ نم ٌدوجوم كنأ نورعشي مهلعجت تنأف «نيتوغلل

 يتاوللا ءاسنلا نم تاكملا لصأ نم .ةتقؤم ةقيقح اهن مغرب «ةقيقح ٌسكعي



 نهمظعم ْنِإَف نينسلا ربع - لوألا زارطلا نم عياخلا  وساكيب ولباب نهاوغا

 .قحب نهبحا يناللا تادبحولا 0 روعشلا نهيدن ناك

 اسما للت صخي ایف 1 ل ٍةأرما ةمواقم ل ا شتا ال عيلخلا

 رامهملا يه طقف ةمواقملا .يذام ٌرجاح «جوز E يش رخآ قئاع يأ لايح

 دقف .ت ليج اوسنارف يوغي وساکیب ناك امدنع .رثكاف رثكا هدقوت ذإ «هتبغر

 .ةراثإلا نم ديزي يكل ةمواقملا ىلإ جاتحا دقل ؛مواقت ن أ عقاولا يف ماجي

 «كسفن تبثت يكل ةصرفلا كحنمي كقيرط يف ًاقئاع نإف «لاح ةيأ ىلع

 نرقلا نم ةينابايلأ ةياورلا يف .بحا لئاسم ىلع هيفضت يذلا عادبإلاو

 اف وبيكيش کیا روم طاالبلا ةديس فيلات نم «يجنج ةياكح رشع يداحلا

 ىتلا ةأرملا «نوفیک ویل ئجافملا ءافتحالا نم قياضتي مل ويل عيلخلا ريمالا

 ٌدعقاو تناك دقف «ريماالاب متهم اهنوك نم مغرلاب اهنال تبره دقل . بحي

 ضرالا يصاقأ ىلإ باهذلاب ريمألل حمسي اهبايغ نكل ؛رخآ ٍلجر بح يف
 ةلاسبلاو ءةباغلا قامعأ يف ِتيب ىلإ اهفطخيل ئجافملا هروهظ .ارثأ اهل ڏجي

 ٌتامّواقم كهجاوت مل اذإ :ركذت .اهناحاتجي ءاذه هلعف ىف اهيدبي ىتلا

 هنود كم ماوغإ رمي نأ نكم ال: :اهفلحت نأ كلف تابعو

 متهي ال ذال ٍلکشب ٌفيرظو «رخاس «قيفص رك يصح ملكا

 .ًءاوغإ رثكأ هلعج نع ودعي ال اذه نأ < :ةقرافملاو .صخش يأ هب ركفي امب ةتبلا

 فدصت امدنع :ويدوتسالا رصع دوويلوهب صاخلا طالبلل هباشملا وجلا ىف

 نع ازيمتُم زرب نيلف لوريإ ميظعلا عيلخلا نإف :ةعيطُم يفارخك نينانفلا مظعم
 رثكا يف طرخناو ويدوتسالا ىلع نيميقلا ىدحت دقل .هتفرجعب نيرخالا

 يف يوغُم رباك هتعمس يف دغلاب ع دجوو ءاَونغ ةيلمعلا تاحزملا لاكشأ

 نم كيب وأ طبحم ىلإ جاتحي عيلخلا .هتيبعش نم زرع اذه لك - دوويلوه

 عطس يك - ةيديلقت ةفاقث ءلممو بيتر جاوز نفل ديلاقتلا

 لايح ًادبأ قلقت ال .اهرْفَوُي يتلا: يقنل ةنلا ۽ و يوني ا ختم

 يأ نم دعبأ يضميو بهذي هنأ وه عيلخلا رهوج :موزللا نم دعبأ ىضملا

 يف ٍرعاشو عيلخ رهشأ ناك يذلا رتسشتور لريإ فطتخا ام
 تاديسلا 'رثكتأ رع تاک يتلا تلام ثبازيلإ ءرشع عباسلا نرقلا 56

 25 ج ةياحلا
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 لب نکل .يغبني امك هنيح يف بقوع دقف ةيبولطم طالبلا يف تاتتفلا

 رثكأ نم اهّدو بطخ مت هنأ نم مغرلاب «تاونس ةّدع دعب ةباشلا ثبازيلإ نإف

 لعج .اهجوز نوكيل رتسيشتور تراتخا دق ةيلهأو ةرادج دلبلا ىبزاع

 .ةرّوهتملاو ةئيرجلا هتبغرل ىلجلا هراهظإ لالخ نم ةّماعلا نع ًازيمتُم ربي هسفن

 ةسمل ىتح امبرو ءروظحملا طخا ّسح وه عيلخلا فّرطتب لصقي ام

 ا نم ٍدحاوو ءرخآ عيلخ رعاش ةييذاج لكش ام اذه .هيف ىتلا ةوسقلا

 دكأو ,ديلاقتلاو تاما را تصر نورياب .نورياب دروللا :خ خيراتلا يف

 تلمح يتلا «ة ةقيقشلا ريغ هتخأ عم ٌةقالع ماقأ امدنع .رورسب اذه ههرك ىلع

 نأ ها .هذه هتقالعب ارتلكنإ لک ملعت نأ ىلع صرح ءالفط هل

 دوب ہل اذه لک نکل .هتجوز عم ناك امك .فولأم ريغ لكشب ًايساق نوكي

 توبكم بناجل ناقوري روظحم او رطخلا . 0 ,ةتيوغرم رثكأ هلعج ىلإ الإ

 .ةفاقثلا يف قالخألل ٌةدناسمو ٌةرّضحُم ةو لّ نأ ضرتفُب يتلا ةأرملا ىدل

 نر نأ ىف هغر لالخ« نع ةيروعللا سب عقي نأ لكلا كم انك اما
 عضخت نأ نكي ةأرملا كلذك «ةّيلوجرلا ةّيلوؤسملاب هساسحإ نم ارح

 .ةمشحلاو ةليضفلا دويق نم ٌةَرح نوكتل اهقوت لالخ نم عيلخلل ملستستو

 يف نعقي يتاوللا نه ةماقتساو ٌةّفع رثكألا ءاسنلا نوكت ام ًابلاغ هنإف لعفلاب

 .عيلخلا عم بحلا تاجرد قمعأ

 ءاسنلا لعج ىلع هتردق يه ًءاوغإ عيلخلا صئاصخ دش كس وف

 دروللا ضَورُي نم نوكتس اهنأ تدقتعا ٍةدحاو نم مك .هحالصإ نذر
 نوكتس ًاريخأ اهنأ تدقتعا وساكيب ءاسن نم ٍةدحاو نم مك ؛نورياب
 نأ كيدع بجي a هع تتم يحال لا حلا
 يف اسِتاَتُم كيلع ُضبقُي ْصَبَقُي امدنع وا تاعي یا ىلإ ليملا اذه لغتست
 كتردق ا كتبغر ىلع  كفعض ىلع ئكتا «قسفلاو ةعالخلا
 ؟لعفت نأ عيطتست اذام «كيمدق تحت ءاسنلا نم مكلا اذه عم .هئادحإ ىلع
 مانتغال نزفاقتي فوس ءاسنلا .ةدعاسملا جاتحت تنأ :ةيحضلا وه نم تنأ

 قحب هنأل «عيلخلا عم فول ريغ ٍلكشب ٍتالهاستُم نه ؛ةصرفلا هذه
 «نهتبغرإ ةيقيقحلا ةعيبطلا عنق هحالصإ يف ةبغرلا .ةعفدنمو ةداس هش

 نوتنيلك ليب تفل امدنع .هنم اهيلع نلصحتسي يتلا ةيّرسلا ةشعرلاو ةراثإلا
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 ةّدْشب ءاسنلل لسركُم عيلخلا نأ عقاو .هل نكمم رذع لك ندجوأ ثيح
 .نهل ايوغُمو ابَبَحُم هلعجي .ةصاخلا ةبيرغلا هتقيرطب

 . »ع

 انا مَنَ ال .هتيص وه عيلخا دل مظعالا ةوقلا م نإف ءاريخا

 رورسب هلبقت كلذ نع ًاضوع .رذتعملا رهظمب رهظت وأ :ىيسلا كمسا ىلع

 :اهب فرعُت ن نأ بجي عانا ةدع كانه“ قليلا ءاضلا دعي اعادنإ ب

 هيف مكحتلا ن ركي ال يذلا ةعتملل كسّركت ؛ءاسنلل مواقت ال يتلا كتيبذاج

 ؛(كلوح دجاوتلا عتمملا نم ًاضيأ نكلو ؛افيعض ودبت كلعجي فوس اذه)
 راجل ضخ ودين كدعجت يتلو ةرئاث ٌةحسم ؛ديلاقتاو تاداعلل كؤاردزا

 امنيب َانَدَمَحمو ًابَّذهُم نك .حطسلا ىلع ؛ًاليلق ريخألا رصنعلا اذه ءافخإ 0

 ويلشيار يد قود .حالصإلل باق ريغ كنأب سيلاوكلا ءارو ًافورعم رمألا كرتت
 اسنلا ىدل ةيسفانتلا ةبغرلا كلذب ًاريثم :ناكمإلا ردقب ٌةينلع ا

 بذتجا يذلا تيصلا ناك هنإ :تاّيوغملا يدان ىلإ مامضنالاب تايرحألا

 ةبراضتم رعاشمب رعشت دق ةأرملا .نييعوطلا هاياحض نورياب دروللا هتطساوب

 ٌمامتها 35 رعاشملا براضت تحت نكل «نوتنيلك سيئرلا تيص هاجت

 «كتايحل ينفلا لمعلا اهنإ ؛لاقلاو نيقلل وأ ةفدصلل ا غدت ال .ينمض
 .ناتف مامتهاب هضرعتو هدحشتو هيف عربت نأ كيلع بجيو

 .رانلا :زمرلا

 .يوغي يتلا ةأرلا هلأ ةبغرب لعتشي عيلخ ا
 يهتني دق عيلخ ا .ةريطخو ءاهطبض نكي ال «ةفزطقم اهنإ
 ام ابلاغ هب طيحن يتلا نارينلا نكتو ءميحج ا يف فاطم ا هب

 .ءاسنلا لبق نم ريثكب ةيبوغرمو ةييذاج دشأ ودبي هلعجت
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 رطاخملا

 يدحتلاب هسنج ءانبأ نم ربك ألا رطخلا هجاوي عيلخلا َّنإف «ةيروحلا لغم
 ميدذق يف .ءاسنلل هبو ءدلا هتدراطم هاجت ءاسنلا نم ريثكب ًالهاست لقأ مه نيذلا

 نم سلتق ىّتحاو أ ناهأ امهمو اَيطارقتسرأ ناك ام ًابلاغ عيلخلا ناف «مايألا

 ءارثلا وشحافو هوجنلا مويلا .باقع الب ةياهنلا يف يضم ناك هنإف شابا

 انتيقب امأ ؛ةبوقع مهلاطت نأ نود عيلخلا رود بعلي نأ عيطتسي نم ًارصح مه

 .رذحلا ىحتوتن نأ يغبنيف

 ا يارو ةيموعضلا نفح اح, لري ااغ زاك لعرب شيفا

 نيب ابيرقت ًاعيلخ حبصأو هلاقع نم تلفنا دقف ءاسنلا ىلع اهايإ هحنمت يتلا
 ءاسنلاب خلو سيفلإ ىدل ناك «نيعيلخلا نم ديدعلا لثم .اهاحضو ةليل
 يف بضاغ زيلخ وأ جوز لبق نم ًارصاحُم هسفن دجو اتاما تالا

 ودبي اذه .تاجحسلاو حورجلا نم ليلقلاب اهنم تلفأو ؛تابسانملا نم ديدعلا

 ىف ةضاخو ءروك ذلا قاَشْعلاو جاوزألا دوجوب ءطولا قمح ناب رک

 .مهتهت ال هذهك ًاراطخأ نأ يف : نمكي نيعيلخلا رحس نکل .كتريسم ةيادب
 تاراجشلا ِةًالَقَعَتُم وأ افئاخ كنوك لالخ نم ًاعيلخ نوكت نأ نكمي ال

 ةرهش تفل ادن «لاوحألا عيمج يف محال .ةبعللا نم مزج يه ةيضرعلا

 .هسمي نأ ىلع جوز ؤرجي مل ءاهتورذ سيفلإ

 مهّنأب نورعشي نيذلاو مهسفنأب نيقثاولا ريغو نينمالا ريغ لاجرلا كفوا
 الإ كلذب نوََقُي ال مهنوك نم مغرلاب .ناوجنودلا ةّيصخش لبق نم نودّدَهُم

 مهنإف نيدوسحلا عيمج لثمو ا ةصاخا ةعتملا ةايح نودسحي مهنا

 مهتاقياضمو مهداهطضا نوعتقي ام ًابلاغو «ةيفخ ٍقرطب نومجاهي فوس
 تش طا ف ر م كان رغ دق عيلخلا .تايقالخألا عانقب
 مادعناب لاجرلا الوم يهاضت دق ٍةيضرع ةارقا' اسيد وأ) ءالؤهك لا
 .(اهديري ال عيلخلا نأل تحرمنا اهّنأب رعشت يتلاو «ةقثلاو نامألاب ساسحإلا
 ًاحجان عيمجلا ناك اذإ ؛دسحلا يدافتل هلعف عيلخلا عيطتسي امم ليلقلا كانه

 .هتفيظو يدؤي نل عمتجملا نإف ءاوغرلا يف

 امدنع .ًاكردُم نك «ًاجذاس نكت ال .فرش ةراشك دسحلا لبقإ اذل
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 لكبو اهعفاد نإ ؛ةفينعلا هتلمخب ذأ الف ,قالخألل ع َدُم لبق نم مجاهُ
 لالخ نم هتّدح نم فْمَحُت نأ عيطتست .ضحما دسحلا وه حوضوو ةطاسب

 نكل كحالصإ مت دق هنأ كؤاعّداو نارفغلل كبلطو ٌةعالخ لقأ حبصُت نأ
 ىف .بحُي نأب ةرادج ّلقأ اعيلخ ودبت كلعجيو كتيصب رضي فوس اذه

 ءاوغإلا .ءاوغإلا لصاوتو ٍتاوفنعب موجهلا دباكُت نأ لضفألا نم هّنإف ءةياهنلا
 دودحملا ريغ لهاستلا ىلع نهارت نا امئاد عيطتستو ؛كتّوق ردصم وه

 .ءاسنلل



 ىلاثملا قشاعلا

 مهيدل ناك سانلا مظعم
 تح يتلا مهمالحأ مهابص لالح

 مهسفنأ نودجي مهف .نمزلا رورج تحقا وأ
 ال نيذلا «عقاولاو ثادحألاو سانلا لايح لامآلا يبئاح

 نويلاث ا نوقشاعلا .ةيتفلا مهتايلاثم ىوتسم  اوقتري نأ نكي
 ماهوأ ىلإ لوحنت يتلا ,ةمطحم ا سانلا مالحأ ىلع نورهدزي
 وا ؟سنامورلا ىلإ قوتت تنك اذإ .رمعلا دادتماب دتمت تاليختو

 نإف ؟ةعيفرلاو ةليبنلا ةيحورلا ةكراشملا ىلإ وأ ؟ةرماغملا ىلإ
 وأ وه .ةم لاح ا كتاعلطت كل سكعي يذلا وه ىلاثم ا قشاعلا

 .كتروص ِةَئَلْثَمو ءهبلطتت يذلا مهولا قلخ يف ةن/ن انف يه
 دجوي «طاطحنالاو ثارتكالا مدع نم ملاع يف

 برد عابتأ يف ةدودحم ريغ ةطلس

 . ىلاثم ا قشاعلا



 ىسنامورلا يلاثملا

 راد يف برقا هجو ىلع 0 ماعلا نم تايسمالا ىدحإ يف

 ٽو ا ف ةليمج ةباش نأ ارم تسلح ءاينولوك هنيدم يف اا

 ةنيدملا ةدمع دن ناك oe e دهاشت

 الا كالا lT اميسو الجر ةباشلا ةأرلا تظحال
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 فصتنم يف لجر - ةي

 ناك همسا :اربوألا دعب هسفن مّدق لجرلا نأل ءاهتقيدحت ةظحالم مت دق هنأ
 .اقونازاك وموكايج يناقويج

 ةلفح ىلإ ىلاتلا مويلا ءاسم بهذتس تناك .ةأرملا دي بيرغلا لق

 اخ وا كيم دو تاجا للا كرف دو لع اهلا قار
 چ يعم نيصقرت فوس كنب لمألا

 ريكفتلا ىوس ةأرملا عطتست مل «صقارلا لفحلا دعب «ةيلاتلا ةليللا يف
 ٌمادقم كلذ عمو «ةثامدلا يف ةياغ ناك  اهراكفأ قبتسي هنأ ادب .اقونازاكب

 ةيقبل هشارف ىلإ اهجوز ىوأ نأ دعو ءاهلزنم ا ماّيأ ةّدع دعب .ادج

 نم اا اهعدخم يف يهو هترا :نرنما ءاجرأ يف ا يف هيدا املا

 هنأك و «ةيافكلا هيف امب ٌقثاو .اهتذفان جراح ًةرشابم  ةريغص ةسينك - لزنملا

 ءساّدقلا روضحل ةسينكلا ىلإ ىلاتلا مويلا ىف افونازاك ىتأ دقف ءاهراكفأ أرق

 كانه نأ ظحال هنأ اهل ركذ ليصألا كلذ يف جردملا يف اهايإ هتيؤر ىدلو

 رثكأب .ةئجافتم اهنأب ترهاظتو «تكحض .اهتفرغ ىلإ يضف هنأ دب ال ابا
 مويلا يف ةسينكلا يف ءابتخالل ةقيرط دجي فوس هنأب لاق «ةءارب تاربنلا

 دق نوكي نأ دعب هروزت فوس اهنأ تسمه ءريكفت نودب ًابيرقتو - يلاتلا
 .مونلا ىلإ عيمجلا دلخ

EE ۴ مانو د 
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 03 1 عا ا
 قمعلا نم اضن

 8 2 لا

 هن ا
 ةاتشلا كرتن 2-3

 ثيحب .صحشلا ىلع

 :يلاثما هروضم ظفوت
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 عقاولا نوكي ام دداع

 بوغرم ريغ ٍدئدنع
 اذإ امأ زيت لكشب

 م لقعف 0

 ابرج صخش دلا ناک

 كابريس م داع هاف

 نيروس -
 تايموي دراجيك ريك

 ةمج رت «يوغم

 غنوه .يف دراواه

 علوه . شتإ انديإو



 ءاوغإلا نف ه 4

 رجفلا دنع فرصتي

 يتلا ةقانألا سفن

 يأ يف اهب فرصتي
 هسفن ر جي .رخآ تقو
 1 ارج ريرسلا نم

 ىلع ةبيحخ ةرظن

 ةجورلا .ههجو
 اي اهر :هلجعتست

 ءوضلا نإ «يميدص

 ا عرق
 «.انه حا كدجي ل

 «ٌةفيمع ٌةديهنت ردضي

 ليللا نأ لوفي هنأكو

 ًاليوط نكي مل ًایرقت
 هنأو ٢ هيف ام

 لحري أ مع ولا نم

 ال هاف ءفقي اًئاح

 . روف هلاطنب بحسي
 وندي كلذ نع 7

 سمهيو ةجوزل / نم

 لفي مل يس يأب اهل

 ىتح .ةليللا لالخ

 لظي هنإف سبلي امدنع

 هنأب ًارهاظتم ىناوني

 عفري نهارلا تقولا
 ناششاعناو ,ةيكيضلا

 دنع ةيوس نافقي
 امني يبناج ا بابلا

 ىدم نع اهربخي

 «يلاتلا مويلا نم هع

 لك ًارظتنم ,رغصلا ةغلابلا فارتعالا ةرجح يف اقونازاك أبتخا اذكه و

 عمو ؛هيلع ءاقلتسالل ءيش = كانه. نكي ملو «ناذرج كانه ناك .ءاسملاو راهنلا

 امنإو ذي مل هّنإف ليلا رخآ يف ءاريخأ ةالسعلا ةحور تدق اهنتعف كلذ

 راهنلا لالخ .ماتأ ةّدعل ةيرسلا مهتاءاقل اوعبات .اهتفرغ ىلإ تمصب اهعبت
 لجأ نم شيعتل ٌءيش دجوي ًاريخأ :ليلل راظتنالا عيطتست داكلاب تناك
 ةلمملا هتاراظتنا ةأطو نم فّفْحُُتل ًاعومشو ًابتكو ًاماعط هل تكرت .ةرماغم
 ٍفدهل ةدابعلل ٍناكم مادختسا ءىطاخلا نم هنأ ادب - ةسينكلا 2 ةليوطلاو
 ةعضب دعب .ةراثإو ًاقيوشت رثكأ ةقالعلا لعج ىلع دزي مل كلذ نكل ءاذهك

 تداع يذلا تقولا يف .اهجوز عم ا «لاح يأ ىلع «مايآ
 .امهب ىنأ نيتللا ةقابللاو ةعرسلا سفنب ىفتخا دق افونازاك ناك «هيف

 نيلواب ةسنالا ىعدُت ة ةباش ةأرما تظحال ديلا وحارب عب دعب

 قم اف ات ر نع تح ةناك لقت: نحر .ةيلحم ةديرج يف ًانالعإ
 و ىلإ ترف دقل ؛ءالبنلا نم تناك و لاغتربلا نم نيلواب ةدنالا جا لز

 بججوتو نطولا ىلإ ةدوعلا ىلع مرا هتكلو «جاوزلا دصقب اهل بيبح عم
 تناك نالا .هب قاحللا عيطتست نأ لبق تقول قطعبلا ةديحو: قت نأ اهل

 تباجتسا .ةريقحلا اهفورظ ببسب ةبتكم تناكو «لاملا نم ليلق عم ةديحو
 .نالعإلل

 يتلا ةفرغلا .ليبن يل ا
 تلقتنا .ةيضرع ٍةقفارم ريغ بلطي مل | ٍ؛نَدَتُم راجيإلاو ًةحيلم تناك اهمدق
 روهظ يلع تھر یادو خرطشلا اوبعل .هلزنم يف نكسلل نيلواب ةسنألا
 ةاتفلا هذه .ًايركو ًابّدهمو ةياغلل دتحلا مرك ناك .بدألا يف اوشقانتو ليخلا
 لجر ناك انه ؛امهتقادص ىلع دمتعت تراص «لقعلا ةحجارو ةيذدجلا
 ًاريغتم اقونازاك ادب مايألا نأ يف مث .تاعاسل هعم ثدحتلا س
 ارا یا دو تناك .اهبح يف ٌمقاو هنأ اهل فرتعا ا

 يغبني هنأ هتربخأ .هعامس تدارأ ام اذه نكي ملو .اهبيبح اهبيبح ىلإ ةيناث مضنتا

 .هسفن ئَدهُيل ليخلا ءاطتمال بهذي نأ هيلع

 ما ا



 ناال .اهسفنب مک 5 ىلع ٌةرداق نكت 8 3 هيعارذ نيب تعقوو ريرسلا

 عمو < .ندنل ي يف اهتماقإ ة ةّدم ةّيقب !اذكه اظ ةنيللا ثلت يف نٽ :قّساع افا

 اضوع ؛اهفقوي نأ لواحي مل ؛لاغتربلا ی ا هليحر تقو لاح امدنعف كلذ

 داضملا قايرتلا رح جالل مّدق امهنم ہک ناب اهججاحو اهنا كلذ نع

 .دبألل قدا نكايقبي فوس امهنأو :امهتدحول تقؤملاو لم ت اماكلا

 اهمسا ٌةعفايو ٌةليمج ٌةاتف «ةريغص ةبنابسإ ٍةدلب يف «تاونس ةّدع دعب

 اهل حرش .قونازاك اهنم اند .فارتعالا دعب ةسينكلا رداغت تناك ايزانجيإ

 يف ةصقار ةلفح ىلإ اهاعدو ىجنادنفلا ةصق رب 57 هيدل هنآ اهعم يشي رهو

 يتلا ةنيدملا يف ٍدحاو ٍّيأ نع فالتخالا ديدش ناك .يلاتلا مويلا ءاسم
 اهنكل ءةبيترتلا دض اناك اهادئاو .ةدشب ليحرلا تدارأ اذل  اعرذ اهب تقاض ع

 وه صقر) صقرلا نم ىسن ال ٍةليل دعب .ةفرشمك فّرصتت نأب اهمأ تعنقأ
 اهب ًامرعم ناك هنأ اقونازاك فرتعا يج ةبسنلاب يئانشتساو عتاد ٍركشب

 حي مل اقونازاك اش ايدك نأب كيد ٍنزحب كلذ عمو) تباجأ ور

 ةيلاتلا مايألا ىدم ىلع ا ذخأ هنكل

 .ناريثلا عارص

 بح يف ٌةلِتقتسُم تناك اهنيح .بيهر لكشب ايزانجيإ تراغ ؛ةقافصب هعم
 .هذهك ًاراكفأ اعنم ينيدلا عزاولاو اهيدل بجاولا سح نكل ءاقونازاك

 هدي تذحأو افونازاك ايزانجيإ تعجبت «باذعلا نم ٌمايأ دعب ءاريخأ

 ةيناث كعم ٌةديحو نوكأ الأب دعأ يناعجي نأ فارتعالا نهاك لواح» :ٌهلئاق

 يتايح يف ىلوألا ةر اهنإ .نارفغلا ينيطعي نأ ضفر دقف «عطتسأ مل ينوكو
 < ميش اهيف لصحي يتلا
 ىسألل ايو امدنع .ىتمتت ام لك لعفأ نأب انه تمد ام - يرارق تذختا

 ىلإو قرخا ةصقار تاالفح ىلإ

 تلزاغت يتلاو «ةقود «هل ةقيفرل اهمذق تابسانملا هذه دحأ ىف

 دقل .هللا يدي يف يسفن تعضو دقل .يل |

 «فاطملا رخآ ىف كل ىبح .رخآ فارتعا نهاك دجأسف «اينابسإ رداغتس

 «.رباع ٍنونج دّرجم

 نعطتسا ءاسنلا نم ٌةَلَق ؛خيراتلا يف حمجنألا يوغا اقونازاك ناك امبرل
 ىشامتيو ءاهسردي ناك «ةأرملاب هئاقتلا ىدل :ةطيسب تناك هتقيرط .هتمواقم

 هسفن لعج .هنمؤيو اهتايح ىف ًاصقان ناك ام فشتكيو «ةيسفنلا اهتلاح
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 :يضي مهو ةجوزلا
 هذه فر فال

 رنک دهس[

 ا

58 

 نیب نم لظنس

 ه .ارحس اهنا
 طاينر' ا

if 

 لجرلاب تهادحإ

 تک ی ىلإ دمتعي

 رتي ًاهدنع .ليح ر أب

 ردعيو «ريرسلا نم

 «ةفرغلا ا یف

 هلطنب مازح دښیو
X>2  

 ميو .«ماخحإب

 «همطعم مامك |

 موجی وا ءهيدنريو

 هضارغأ ايشاح «هتاذب
 وو هئادر ر ,كمحص 0

 مارا تيفي“ مل

 ل ادیت - جاين
 اکشب

 ةداسولا باتك

 باسل باتك

 ةمجرت «نوجانوش

 سيروم ناميإ ريرحتو

 تانيعبس ةيادب لالخ

 دض «نيرشعلا نرملا
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 يح ایس

 رم نهضت برطضم

 ماتلا قافحإلا

 ةيكيرمألا ةكراشملل

 مانتييف برح يف

 ا طوق

 دراشتير سيئرلا

 «تيغرتاو هحيضف

 - هانا ىليج» زرب

 [يدنا) كانه ناكو

 سكعيل لوهراو

 نيذلا نييلاكيدارلا

 لك نم رأثلا اودارأ
 إف «عمتجم ا ضارمأ

 مانالاو سان

 . يف نقرفتسلا
 نأل اوعس مهسفنأ

 pp ارهتخلا
 ىلع اونوكي» نألو
 مهرعاشمب «لاصتأ
 اونها .ةصاخ ا

 يتاعفنا لكشب
 (مهتححص مه «رهظمب

 «مهتایح بولسا

 .ةيفرصلا مهتاباسحو

 مهروحمت يدنأ ىذغ
 مهتاوذ لوح
 مخضتم ا مهرورغو

 ميدقت لالخ نم
 .ماسرك هئامدخ

 ؛سنامورلاو ةرماغملا ىلإ تجاتحا ةرجّضلا ةدمعنا ةجوز .يلاثلا قش

 نيلواب ةسنالل ةبسنلاب .اهيلع لصحيل هتحارو هتقوب يَححضي اض تدارأ

 تدارأ ؛ةيّدجلا تائداحملاو ةيماسلا تايلاخلاو ةقادصلا ناك ًادوقفم ناك امف
 ايزانجيإل ةبسنلاب .ةناكم تاذ ةدّيسك اهلماعي مركو بّيط ٍتبنم اذ ًالجر

 م ؛ةلوهسلا يف ةياغ تناك اهتايح .ةاناعملاو باذعلا ناك دوقفملا ءىشلاف

 هب فارتعالل يقيقح ٌءيش اهيدل نوكي نأو «قحب ةّيح اهنأ رعشت نأ لجأ

 عم هسفن فييكتب اقونازاك ماق «ةلاح لك يف .مئأت نأ ىلإ تجاتحا دقف

 ةليح ّنإف .هرحس تحت عقت ام دّرجمب .ةقيقح اهملح لعجو «ةأرملا تايلاثم

 ٌحوقو «ناذرجلا نيب ٌموي) مارغلا امربُي نأ امهنأش نم ناك نابسح وأ ةريغص
 .(راغت ايزانجيإ لعج ىرخأ ةأرما عم ةلباقُم ,ناصحلا ةوهص ىلع نم رّبَدُم

 .ًادهج مزلتسي روّدلا نأل ءرصاعملا ملاعلا يف ٌردان يلاثملا قشاعلا ّذإ

 ؛يه هدقتفت يذلا ام ًاديج بعوتستو ءفّتكُم لكشب زكرت نأ كيلع ّيعتي

 نم :ةحضاو ريغ قرطب اذه نورهظي ام ابلاغ سانلا .هلاما بّيخ يذلا ام

 ىلع كروهظ لالخ نم .نينيعلا يف ةرظنلاو توصلا ةربن ؛تاءاميإلا لالخ
 .يلاثملا مهرّوصت قباطت فوسف «نودقتفي ام كنا

 نوقّوْطُم سانلا ظعم .ليصافتلل ًاهابتناو ًاربص بلطتي اذهك رثأ قلخ

 نع نوزجاع مه «ربصلا ذافنو ردصلا قيض يف ةياغو «مهتابغرب نوديمُمو
 ةحاو نك .ةدودحم ريغ ةصرفل ًاردصم نكي كلذ عد يشأ قشاعلا رود

 قاحللا ءارغإ ةمواقم عيطتست ٌدلق ؛مهتاوذ يف ًارصح نيفرغتسملا ءارحص يف

 مهمالحأ لعج عمو «مهتابغر عم فلآتلاو مغانتلا يف ةياغ ودي صخشب

 فوس هذهك ٌةعتم حني ٍدحارك كتعمس لاف «اقونازاك عم امكو .قث
 .ةرثكلا كلتب كتاءاوغإ لعجتو كقبست

 .ةأيح لا يف سيئرلا ياه ًادبأ ناك ةيانعلاب ساوح ا عمن دهعت
 «فيطالا سنج ا ءاضرإل ادعم ام ًايصخش كنك يننأ فراع ينوك

 .هيدل ًاذبخي# يسفن لعجأ نأ لجأ نم نم ًامئاد ٌلضان دقف

 اقونازاك -



 ءانسحلا لاثم

 عست رمعلا نم غلبت نوسيوب ناج تناك امدنع .1730 ماعلا يف

 .رشع سماخلا سيول ةقيشع ام ًاموي حبصتس اهنأ ةفاّرع تأتنت ءطقف تاونس

 هنألو طولا هلا نم تدق ناخ نال "رعت: ءاناع خم و يلا ناك

 لعجل .ءالبتلا ةقبط نم كلم ا ةقيشع راتخت نأ تلخ نورقل دما ًاديلقت ناك

 امون و ی ا اجي او ناك نقف وأ ومالا

 «ةميظع ةورث اذ ًالجر اهم قاّشع دحأ ناك دقف «ناج ظح نسحل

 ءانغلا ناج تمّلعت .اهميلعت تاقفن هقتاع ىلع ذخأو ةفيرظلا تنبلا

 رّوطت يذلا لصألا) دروكيئالكلا ىلع فزعلاو

 اهتأكو ةسردملا يف خيراتلاو بدألا تمّلُع ؛صقرلاو ليثمتلاو «ةيئانثتسا

 هلك اذه قوف .ثيدحلا نف نويليبيرك يحرسملا بتاكلا اهمّلع .اًيبص تناك

 .ةيادبلا ذنم اهريغ نع اهازيم ٍةسايكو رحسب تلحتو ٌةليمج ناج تناك دقف

 ةه راهمب ةيسورفلاو :(ونايبلا هنم

 مادملاب ًةفورعم تحبصأ نآلا .ءالبنلا راغص نم ًالجر تجّوزت 1741 ماعلا يف
 اك دّدرت .بدأل ًانولاص تحتتف؛ :ميظع حومط قیقحت تعاطتسا «لاوتيد

 دق مهنم ديدعلا نأ ثيح ءاهنولاص ىلع ماظعلا رصعل ١/ كلذ ةفسالفو باّتك

 ىدم E حبصأ يذلا ءريتلوق ناك ءالؤه نم دحاو .ةفيضملاب ! وي
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 اهنأ ةنمؤم تّلظو «ةفارعلا ؤبنت سنت مل اهّنإف «ناج تاحاجن لك ربع
 تابزع ىدحإ تناك نأ فداص .مايألا نم موي يف كلملا بلق لتحتس

 نم هيلع سسجتت تناك .كلملا ىدل ةلّضفملا ديصلا يضارأل ًةرواجم اهجوز

 (ةفدصلاب) تناك امنيب امئاد «هليبس ضارتعال ا دوت وأ ءروسلا لالخ

 حبصأ ام ناعرس .(دسجلا نتا و تانا نم مغرلاب ًازربُمو ءاقينأ ًابوث يدترت

 «1744 ماعلا يف «ةيمسرلا هتقيشع تفوت امدنع .ةبعللا اياده اهل لسري كلما

 ًاديازتم ًاتقو يضمي عرش هنكل ؛اهناكم لغشل طالبلا تاوانسح لك تسفانت

 لعج هنأ ءطالبلا َةَدَّش امم .اهرحسو اهلامجب ٌروهبَم وهو «لاوتيد مادملا عم

 هتقيشع ىطسولا ةقبطلا ىلإ ةيمتنملا ةأرملا هذه نم ةنسلا كلت سفن يف

 .رودابموب يد ةزيك رام بقل لالخ نم ءالبنلا ةقبط ىلإ اهايإ ًاعفار ءةيمسرلا

 نك لا نارك
 دحاوك هيلع افرع

 نيماسرلا نم

 ىف نبيعيلصلا

 .هرصع

 لوهراو

 موسر :ءؤاقي ال

 اهيف نم رهظُ ةّيرصع
 رثك ١ وحن ىلع
 راتم ناق .م :هتذاج
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 مدف 6...

 اجت هتتابز

 هسفن وه ناک يذلاو

 .اهلأ د :وهلشم

 رضخ هئاقضإب

 ىنح ًايرعم ًايموجن
 ةزجنولا زكا ىلع

 راو ریش
 لوح دفف «,باجعإلل

 3 ابشأ ىلإ هتاعوضوم
 و

 اممم «هنتاف

 ٌظ امك مههوجو
 زري نأ ںودیری مهنأ

 لالح ع ورک

 هسآلج حمالم ةيفصت

 هلابرغ ربع ةنسح ا

 ميخضتو يريرح ا

 دقف ءمهتيويح

 اورفظي نأن م مهنكم
 یوتسم ىلإ لخدمب

 رثكأ دوجولا نم

 .ةيئاحورو ةيثايخ
 ةميظع ةورث كالتما
 يدجي دق ةطلسو
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 امأ «ةيسويلا ةايح ا يف

 ةحول رادصتسا

 ارشؤم ناكف لوهراول

 سلاج ا نأ ىلإ ًاديكأ

 نمضي نأ مزتعا
 تولا دعب ةرهش

 تاموسر .اضيا

 نكت مل لوهراو
 هوجول ةيقيقح قئاثو

 ام ردقب ةرصاعم

 تانوقيأ تناك

 .ةيليقتسم ا تاولصلا

 «نودروب دیفاد -

 لوهراو

 لك نمدخ ءاسنلا

 ايارمك نورقلا هذه

 ةردلا كلت رظنلل
 ةجهبُناو ةيرحسلا

 كمت نأ ىلع
 يفعضب لجرلا ةروص
 .يعيبطلا اهمجح

 «فلوو اينيجريف -
 اهبحاصل فرغ

 تناك تاقيشعلا ىدحإف :تيصلا ةعئاذ تناك ةدجلل كلملا ةجاح

 نأ دعب .ىرخأ ًةدحاو دجيو اهنم مأسي ناك ام ناعرس هّنكل ءاهلكشب هيلست

 نأ قيمنا ظاملا ءاست' تنامط دقق توفر نال رايك د كاشفا

 ىطسولا ةقبطن ةقبطلا نم ةقيشع ةزايح نأل طق اهراتخا هنإ مودي نل هرايتخا

 رخآ نكي مل كلملل لوألا ناج ءاوغإ نأ تفرع هلق .فولأم ريغ ًائيش ناك

 .اهتبعج يف اهيدل ٍءاوغإ

 ناك امدنع .رثكأف رثكأ هتقيشع روزي هسفن كلملا دجو «تقولا رورمب

 «ياسرف رصق يف اهنكسم ىلإ هنكسم نم دوقي يذلا يفخملا ملسلا دعصي

 ةفرغلا الوأ .هسار ريودتب عرشی یلعالاب هرظتنت يتلا جهابملا عفوت ناف

 جهابملا كلانه تناك مث نمو .ةحرفملا روطعلاب ُقَبعَتو رارمتساب ةقفاد تناك

 ًاقينأ ناك يز لك .ًافلتخم از ًامئاد تدترا رودابموب يد مادم :ةّيرصبلا

 حوارملا «يفاصلا نالسروبلا  ةليمجلا ءايشألا تبحأ .صاخلا هبولسأب ًاثجافمو
 لك ىف هاريل رحاسو ٌديدج ٌمىش كانه ناكو  ةيبهذ ٍتاصيصألا «ةينيصلا
 ًادبأ نكت مل ؛لظلا ةفيفخو ىلذج ًامئاد تناك اهتافّرصت .اهيف اهروزي ةّرم

 مل ب داك كاع ماك وامل .ةعتملل ءيش لك .ةضعتمم وأ ةّيعافد

 ا لو نم اا غب لكنا ىلع يفتح لكش ًارداق ادبأ نكي

 ناك اهتوصو «عوضوم يأ جلاعت نأ عيطتست تناك ةزيكراملا نكل «كحضلا
 ونايبلا ىلإ لقتنت تناك اهّنإف ءرسحناو ثيدحلا ّتْهَب اذإو .عمسلل ةعتم

 عئار لكشب يتغتو ًةيقيسوم ًةعوطقم فزعتو
 رودابموب يد مادم َنِإف «ًانيزح 7 امكن تقو يأ ىف وف كلملا ادب اذإ

 ناسي انا هيلع داك اذ .ديدج يفي تيب ءا ار ام اعورشم حرتقت تناك

 ىلإ ٌةدوع .روكيدلاو قئادحلا طيطختو «ميمصتلا صتخي اميف هتاميلعت
 يف يلاستلا نع ةلوؤسم اهسفن رودابموب يد ادب تعضو دقف .ياسرف
 3 ناك .اهداشرإ تحت ةيعوبسألا ضورعلل ًاضاخ ًاحرسم تنبف رصقلا
 نم ىْدْؤُي ًامئاد ناكف ةيوثنألا ةلوطبلا رود امأ ,ةيشاحلا نمض نم نوراتخُي

 ىف ةاوهلا تالتمملا لضفأ نم ٌةدحاو ناك يتلا رودابموب يد مادم لبق

 راظتنالا عيطتسي داكلاب ناك ؛حرسملا اذهب ًاسووهم كلملا حبصأ .اسنرف



 نالا لع لاكن تيارت قافنإ مامتهالا اذه ةازاوم يف ل .هضورعل

 راص رامقلاو ديصلاب طقف متها ذق نىك اج ET ةفسلفلاب مامتهاو

 لعفناب .نونفلل ًاميظع ايعار حبصأو روكذلا هقافر عم لقأف لقأ ًاتقو يضمي
 سيول» ب ا حبصأ يذلاو «ينامج عباصب اکا ا غمد دعل

 سيول ريهشلاو عماللا هفلس عم طبترلا بولسألا ًاسفانم ءهرشع سماخلا
 .رشع عبارلا

 يف .هتقيشع نم كلملا لكي نأ نود ىرخأ ولت ةنس ترم «هب اذإو
 بلق ىلإو ةفاقثلا دعب ام ىلإ ًاقيمع اهريثأتو ا «ةقود اهلعج عقاولا

 بلقو طالبلا نم الك رودابموب يد م!دم تمكح ااغ نيرشعل .ةسايسلا

 .نيعبرألاو ةثئاثلا رمع يف 21764 ماع يف 56 اهتوم ىّتح كلا

 ًافلخ ناك هنوك .ٌيوق ٍصقن بكرم هيدل ناك رشع سماخلا سيول
 َبَرُدو ملغ دق ناک «يسنرفلا خيراتلا يف كلم یوق رشع عبارل لا سيولل

 يف ؟هفلس لاعفأ عتتت عيطتسي ن مف كلذ نم مغَرل اب نکل - شرعلل ًادادعتسا

 تاذلملن كلذ نع ًاضوع هسفن ًاسوكم ةلواحلا نع ىلخت فاطملا ةياهن
 هب نيطيحلا سانلا ملع ؛اهب ىرُي ىتلا ةّيفيكلا دّدحت تحبصأ ىتلا ءةيدسجلا

 نم طحألا ءازجألا ةبطاخم لو نو هيأر رييغت ىلع هلمح E مهنأ

 .هتصخش

 سماخلا سيول لخاد هنأ تمّهفت «ءاوغإلا ةيرقبع رودابموب يد مادم
 ةباشلا ةأرما هذهب هسوه نأو :روهظلل قّرحتي ميظع لجر كانه ناك رشع

 نأ تناك ىلوألا اهتوطخ .لامجلا نم ٍةموميد رثكأ عونل شطعت ىلإ ريشي
 ٍءيش لك - كولملا رجضي نا لهسلا نم .رجضلا نم ةلصاوتملا هتابون جلاعت
 .مههيدل امب نيضار اونوكي نأ اوملعت ام اردا «مهل ىطعُي ناک هنوديري

 مالحألا عاونأ لك راضحإ لالخ نم اذه رودابموب يد ةزيكرام تجلاع

 ديدعلا اهيدل ناك .رمتسم يتيوشت قلخو «عقاولا ضرأ ىلإ ىوهلا بورضو
 ريبك ٍءاهدب اهتمدختسا دقف ؛ةيمهالا سفنب ًامامتو «بهاوملاو تاراهملا نم

 ءًابيذشت رثكأو ىقنأ عم ىلع هتدّوع نإ ام .اهدودح فشتكي مل هنأ ةجردل

 ىأرف «همامأ اهتلمح يتلا ةآرملا يف ؛هلخادب ةمطحملا تايلاثملا تبطاخ ىّتح
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Eةدايرلا يمتح لكشب تّئمضت اسنرف يف «ٌةبغر يهو ءًاميظع نوكيل  

 .طقف ةيسحلا هتابغر نبعاد دق نك تاقباسلا هتاقيشع ةلسلس .ةفاقثلا يف

 .هسفن يف ةمظعلا رعشتسي هتلعج ٌةأرما رودابموب يد مادم يف دجو

 عيطتسي نكي مل هنكل «ةلوهسب نهلادبتسا نكمي ناك تايرخألا تاقيشعلا

 را رودابموب يد مادم دجي نأ ًادبأ

 هيلع نودبي امم مظعأ لخادلا نم مهسفنأ نودقتعي سانلا مظعم

 اونوكي نأ مهتعاطتساب ناك كه تايلاثملاب نوئيلم مه .ملاعلل اسياخ

 م نأ 0 يسم لما «ةيحور زومر «ةداق 56 «نيئانف

 فوسو 0 0 رم ا ريش 0ع 9 نم e بناجلا 7

 م لضفألا بناجلا دشان نكل .مهزئارغ طحأ ىلع بعّلل كنم نوؤاتسي

 .مهءاوغإ مت هنأ نوظحاليس داكلابو ءلامجلا نم ىقرأ ًارايعمو «مهتاوذ
 كتطلس نوكت فوسلو «نويناحور «نوليبن «نوعیفر مهاب نورعشي مهلعجإ
 .ةدودحم ريغ مهيلع

 هلويم - ةأبقم او ةليبنلا بم ا ضصئاصخت ىلع ءوضلا طّلسي بح ا

 اميف ًاللضم نوكي نأل ةضرع ىلاتلاب هنإ :ةيئانثتسالاو ةردانلا

 .ةيدايتعالا هتيبصخشب قلعتي

 ةشتين كيريديرف -

 ةيصخشلا ىلإ حيتافملا
 ديرن مع وأ «حبصن نأ ديرن مع امإ «يلاثم اروصت لمحي انم ٍدحاو لك

 - ىلوألا انتاونس ىلإ دوعي روصتلا اذه .انث ةبسنلاب نوكي نأ رخآلا صخشلا
 «نورخآلا انل هنحنمي مل ام ءانتايح يف ًادوقفم ناك هنأ ةّرم تاذ انرعش ام ىلإ

 رطخلل قوتنو «ةحارلاب انقنتخا دق نوكن اجبر .انسفنأل هحنمن نأ عطتسن مل ام



 سصخس .ع ثحبن نأ زئاجلا نمف ءانفيخي هنكلو را انك اذإ .ةروغل لاو

 ثكأ لاغملا انرّوصت ن کی امكر ہا .هل نوحي نمک هب اسناتسمه ودبي ام
 0 ea يد يب ا 8

 موي يأ ىف هنوكن نا انريدت امم اًدوو < ابن ٠ اعادبإ رثكأ نوكن نأ ديرن - ةعفر

 .انلحاد يف دوقفم نأ رعشن عيش وه يلاثملا انرّوَصَت .مايألا نم

 .لفسألا يف دّصرتي هتكل :ةبيخلاب ًانوفدم نوكي دق يلاثملا انرّوصت
 ةا كلل لم هنأ خا خش ج حش يتلا ةرارشلا ًارظتنم

 يه كلت .بحلا يف عقن فوسف اتم اهجارختسا ىلع ةردقلا وأ قيلاثملا

 يذلا ملحلا عم «كلخادب دقّتفُي ام عم مغانتلاب .نييلاثملا نيقشاعلل ةباجتسالا

 مهل درب یقابلا لعفت تنأو  ىلاثملا كرّوَصَت نوسكعي مهّنإف .ككر حي
 مهفادهأ اووْعِي ول رودابموب يد مادم و اث نازک .كقاوتأو كتابغر قمعأ

 .بحلا يف نوعقي مهولعج إو ءطقف ةّيسنج ةقالع وحن

 لهاجت .ةظحالملا ىلع ةردقلا وه يلاثملا قشاعلا برد ءابتال حاتفملا

 هجولل ڙارمحا < :مهتوص ةرف ىلع زکر ؟يعاولا مهكولسو كفادهأ تاملك

 ام ًابلاغ .تاملكلا هلوقت ال ام يشفُت يتلا تاراشإلا كلت كانه ٌةرظن ءانه
 اک رو
 | نع رعي
 لما ةبيخ ىطغ ع عقاولا يف كلذ کا تاعفيلا تايتفلاو لئايألا ةدراطمب

 ذا رثكألا هتافص ىرطُت نأ لجأ نم ق دقل :هسفن لايح

 طقف اتهم ادب ر مشع سماخلا سيول كلملا .ضقانتلاب يلاثملا ر

 انّنأل كلذ .يلاثملا قشاعلا بعلل نآلا نم لضفأ ٌةظحل كانه نكي مل
 | نسحو عيفر هنأ ىلع هيف ٌءيش نك ودبي نأ بجي ملاع يف شيعن ةوقلا .ةينل

 ةقيقحلا اهنا نم مغرلاب :عيضاولا عيمج نيب نم رظخُم عوضوم رثكأ ىه

 وأ «ليبن ميش دجوي ال «سانلا عم انتاعازت يف موي , لک اهم لماع يتلا

 كنولعجي نويلاثملا نوقشاعلا .اهلوح ٌيناحور و هآ تاذلاب ةيحضتلاب مِم

 ةيناحور ودبت و ةا مااا نولعجيو البن رثكأ كنا رعشت

 مهتابعالت نوعتقي مهنكل «ةوملاب نوبعلي مه «ن نيوغملا عيمجك .ةيلامجو

 ًاتقو مودت مهتاءاوغإو ةيقيقحلا مهتعيبط ريم هلق .بذاك لا رهظم فلخ

 .لوطأ

 ةبسن) يجويل !' سفنلا ملع يف ةنلضألا جذامنلا هباشُي تايلاثلا ضعب
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 اغ يلصألا جدومتلاو ؛غنوي فاتسوغ لراك يرسيوسلا سفنلا ملاع ىلإ

 زمرب رقعلا يف ل ا ةثوروم ةركاذ يأ ي يعواللا نم ةروص وه غنويل

 جس ا ا يف ظحالُتو عماج
 مالحألا هذه نم دحاو .يعواللا يف ًابيرقت نوكي اهب ناميإلاو ءانتراضح يف

 نإف ىطسولا نورقلا يف فيطللا بحلا ديلاقت يف .مهشلا سرافلا وه
 لاوحألا مظعم يف ٌةجّوزتُم نوكت يتلاو ٌةديس دجي ناك سرافلا/رودابورتلا
 نم نحنا نم ديدعلا م ناك .اهعباتك اهمدخيو ءاهلك نكي مل نإ
 يف ةصاخ نكامأ ىلإ ةرطخ ٍتالحرب مايقلا هقتاع ىلع ذخأيو ءاهلجأ

 هيوشتلا لمشي دق اذه) .هتح تبثيل ةعّوَرُم ٍتاباذع نم يناعيو ءاهليبس
 اراعشأ بتكي ًاضيأ ناك .(خلإ «نذألا عدجو .رفاظألا عالتقاك «ينامسجلا

 يف ريثأتلا يف حجني نأ رودابورتل نكمي ال هنأل ءاهل ةليمج ِتاينغأ يتغيو
 يلصألا جذومنلل حاتفملا .ةيلامجلا وأ ةيناحورلا ةيصاخلا نم عون نودب هتديس

 وأ .دجملا ءبرحلا لئاسم عدي نل يذلا لجرلا .قلطملا ينافتلاب ٌيساسحإ وه
 رودابورتلا رود .ةدودحم ريغ ةطلس كلتمي ةلزاغملا ايزاتناف ىلع لّمطتت لاما
 ًالوأ ةصاخلا مهحلاصمو مهسفنأ نوعضي ال نيذلا سانلا نأل ةيلاثم ةلاح وه

 ةبسنلاب وه اذهك لجرل ! فتكا مامتهالا ةأرما بذتجت نأ .قحب نوردان مه

 .اهرورغو اهئالْيخ ةنتفلا ديدش ميش اهل
 يف اويد ةيناغلا ناسين ىعدُي لجر ذخأ ءرشع نماثلا نرقلا اكاسوأ يف

 لوط ىلع ميسربلا ةمجأ شري نأ ىلع اَلَوُأ صرح نأ دعب «مادقألا ىلع ٍةهزن

 اذهب ريبك لكشب اويد رعاشم تک رحت عم حاط يذلا ءاملاب بردلا

 ةلاّيم ةباحتملا لئايألا جاوزأ نأ» ,تلاق يه (ءٌتعمس دقل» .ليمجلا دهشملا

 ةايخلا يف اذه ىرأ نأ يل ! ىّنستي فيك .ميسربلا تامجأ فلخ يقلتست نأل

 مده مويلا كلذ سفن يف .ةيافكلا هيف امب عمس دق ناك ناسين «!ةيقيقحلا
 ةّرم تاذ ناك اميف ميسربلا تامجأ نم ديدعلا عرزب رمأو اهلزنم نم ًامسق

 كسمي يك ةيرورضلا تابيترتلا ذختا ةليللا كلت يف .اهمون ةفرغ نم اءزج

 مويلا ةحيبص يف .تيبلا ىلإ اهنورضحيو لابجلا نم ةيرب لئايأب نوحالفلا
 ىددبت ام دّرجمب .هتفصو يذلا دهشملا  ديدحتلابو - ىلع اويد تقافأ يلاتلا



 ءانب ةداعإو ميسربلاو ىلئايألا ذحناب ماق ءاهرعاشم تكوحتو كابترالا اهيلع

 .لزنملا

 ناك .فوكيلاتس يجريس «خیراتنا يف ن شا مهشأو عجشأ نم دحاو

 ةقودلا ارش ةيراتلا وا 3 نم ةدحاو بح يف عقيل ظحلا ءوس هيدل

 اهتاوطخ نم ةوطخ لك .ايسورت ةيلبقتسملا شاما «نيرثاكک ىمظعلا

 يوك و تناك اه :أ يف هبتش' يذلا رتيب اهجوز نم ةبقارُم تناك

 ق و هل رع اک الع ىعلا ب فو نک ج نف قو

 باشلا شيجإ طباض .ءقوكيلتس .اذه.لايخ اعيش لعفت نأ ىلع ةرداق

 :رتيب قداص 1752 ماعلا يف .اهذقنم نوكي نأ 0 ْمَمَصُم ناك ميسولاو

 ىلع ارداق ناك ةقيرطلا هذهب .نيرثاك ةبق'رم نع لو ايلا كار

 تاش نما يذلا مالكا نم ليلقلا اهعم لدابتي نأ نايحألا ضعب يفو اهتيؤر

 نأ لجأ نم ًةرطاخمو ارؤهتو ًاقمح تاروانملا رثكأب ماق .هاياون نع حصفُي نأ
 ءاطتماو ةّيكلم ٍديص ةهزن لالخ اهناصح فرح اهيف امب ءدارفنا ىلع اهاري

 ناك هنأو ءاهتلاح عم هفطاعت ىدم نع اهربخأ .اهعم ةباغلا لخاد ىلإ ليخلا

Eاهدعاسيل ِءيس يأب هايقلل . 

 رتيب ذخأ ةياهنلا ىف يفو «توملا ينعي ناك نيرثاك لزاغي وهو ٌطَبْصُي نأ

 دكتأتي مل هنأ ولو «فوكيلاتسو هتجوز نيب ام ٌءيش كلانه ناك هنأ يف كشي
 نم ٍديزم ريخست نع دزي مل يذلا ,مادقملا طباضلا هتوادع 7 .ًادبأ

 اناك نانثالا .ةيّرس ٍتاءاقل ريبدتل ٍقرط داجيإ ليبس يف عادبالاو طاشنلا

 دلاو ناك فوكيلاتس نأ يف كش ىندأ كلانه نكي ملو «نيتنسل نيّباحَتُم

 ايئاهن رتيب هنم صلخت امدنع .ايسورل يلاتلا روطاربمإلا «نيرثاك نبا لوب
 ءاسنلا ىلع ىمغأو «هتدوع تقبس هتلاسب رابخأ نإف «ديوسلا ىلإ هلاسرإب

 رامغ ضوخت نأل رطضت ال دق .هباجعإو هبح عازتنا يف تايلاتلا نكي يك
 رهظُت يتلا لاعفألل ًامتح ًاقاكُتس كتكل ءرطخلا وأ لاكشإلا نم مكلا اذه

 صالخإلا وأ تاذلاب ةيحضتلاب ًاّسح

 لقألا ىلع وأ ءونيتتلاف فلودور ناك 1920 ماعلل يلاثملا قشاعلا ديسجت
 ,راهزألا ءايادهلا  هلعف ٍءيش لك .مالفألا يف هنع تعبأ يتلا ةروصلا
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 يتلا ليصافتلاب ًاقيقد ًامامتها ترهظأ - ةأرملا دي اهب ذحأ يتلا ةقيرطلا «صقرلا

 ةلزاغملا و در دّدوتلا لعج لجرل تناك ةروصلا .اهب هريكفت ىدم ىلع ل

 ا نعل اف لاجرلا هرك .ةيلامج ةبرجت ىلإ اهات الوحم أتقو قرغتست
 عم .هلّثم يذلا نهرعاشمل ةاعارملاو ربصلا لاثم اوعراضُي نأ نآلا مهنم نعقوت

 E نالعجي امهف .نيروبصلا ةاعارملاو هلا نم رثكأ رغُم ءيش ال هنأ

 يف ةّصاخو ونيتنلاف ةّوق .سنجلا لوح ةقيقح رّوحمت الو ٌةيلامجو ماقما ةيلاع

 ةلواحم نف .ةردنلا يف ةياغ مه ةلكاشلا هذه ىلع سانلا نأ يه مايألا هذه

 يّدؤي ال يذلا مااا وأ ختا اھم مغانتلاو ةأرملا تاّيلاثمل ءاقترالا

 .ءارغإلا نم ةيلاعلا ةجردلا هذه ىلع هلعج ىلإ ىوس

 لاجرلا نإف ءءاسنلا ىدل ياا وست رّوصَتلا ىقبي مهشلا قشاعلا ناك اذإ

 ةيناوهشلا نيب ام عمجت يتلا ةأرملا يأ «ةرهاعلا/ةرهاطلا لّنَم نوقلخي ام ًابلاغ

 .تاميظعلا ةيلاطيإلا ةضهنلا تايناغب ركف .ةيناحورلا وأ ةءاربلا ءاميس نيبو

 ةرداق نكلو «تايناغلا عيمجك «سموم ًايرهوج - انوجراد ايلوت لاثمأ نم
 .ةفوسليفو ةرعاشك ةعمس سيسأت لالخ نم يعامتجالا اهرود ءافخإ ىلع
 نك تافيرشلا تايناغلا .«ةفيرشلا ةيناغلا» ب ٍذئئيح فرع ام تناك ايلوت

 «لاجرلا نلجأ نم :ّيفخ غفاد نهيدل ناك نكل يلا ىلإ نيهذي

 نحل ل ل S .اريثُو ًاقيش ناك ساّدقلا يف نهروضح

 اهلخادب ىتلا ةينفلا لامعألا تناك راظنألل ًةعتُم تويبلا هذه لعج ام

 ناف ارال ةبسنلاب .يتنادو كرارتيبل تادلَجُملاو ءبتكلاب ىألملا فوفرلاو

 نم مغرلاب كلتمت نكلو ًايسنج ٍةريثم ٍةأرما عم ماني نأ اتناك ةوزنلاو ةشعرلا

 ةضحملا ةرهاعلا ريثُت ثيح .نانفلا ركفو حورلو مألل ةيلاثلا لاصخلا كلذ

 ايماسُتُم ودبي سنجلا لعجت ةفيرشلا ةيناغلا نإف «فرقلا ًاضيأ نكلو ةبغرلا

 ةلئاه ٌةطلس كلتمت هذهك ةأرما .ندع ةّنج يف ثدحي ناك ول امك ءكيربو
 ريغ رخآ بتل نكي مل نإ الاثم ًارّوصت قصت نيقيي نه اذه انمويل .لاجرلا ىلع

 نأ  (ةيجاودزالا وأ) سابتلالا وه حاتفملا .اذهك علا نم ًالاجم نمّدقي ّنهنأ
 «ةيناحورلاو «ةءاربلا ءاميس نيبو دسجلا تاَذَلَمو ةّيساسحلا رهظم نيب ام عمجت

 .لئاه لكشب وغُم وه ينادلاو يلاعلا نيب ام جيزملا اذه .يرعشلا ساسحإلاو



 سيل نكل ةدودحم ريغ ٌتاناكمإ اهن يلاثلا قشاعلا ةّيك رح

 يلاثملا قشاعلا رود 0 ناريئات بعل دقف «ةسايسلا يف .ًايناوهش >

 نجر هنأ تناك قيدصكو ءارزو سلجم ريزوك هتيلاثم يذلا «نویلوبان
 کپ مل هسفن نويلوبان ىتلا 2 لك - ءاسنلا عم ٌفيطل «يطارقتسرأ

 اف تاتا نقف ا ا ذو نارا ناك امدنع 1798 ماع يف

 ىّنح .ايلاطيإ ىف ميظعلا دئاقلل ةرهلا تا راصتنالا ذعب نويلوبان فرش ىلع
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 لک و افرض ا اک ةلفحا هده نويلوبان رك دت دقف «هتافو موي

 اهيف ةف و ةقداحت ةلاسزر نارا كيو ءاعذاب ًايعامسلا اثدحت تناك فتاح

 عم ثّدحتلا لالخ نمو «ل ازنما لوح ةّيفصن ةينامور ياع عضو لالخ نم

 يف ا اذه ضموأ .ةميدقلا ام ورل ة هير وطاربمإلا ا ءايحإ نع نويلوبات

 روطاربمإ بقل هسفن نويلوبان ىطعأ «تاونس ةّدع دعب لعفلابو «دئاقلا ينيع

 هتردق ناك ناريلات ذوفنل حاتفملا .ًاذوفن رثكأ ناريلات لعج ىلع دزت مل ٌةوطخ -

 ءاروطاربمإ نوكي نأ يف هتبغر :يرشلا ىلعألا نويلوبان لثم قامعأ ربس ىلع
 ىلإ رظنلا قرتسي هكرتو نويلوبان مام" آرم ةطاسبب ناريلات عفر .ًاروتاتكيد

 بعادت ىتلاو .هذهك تاءاحيإل نولباق ًامئاد سانلا .ةيناكمإلا كلت

 ءيش ىلإ ىفخ فرط نم رِشَأ .ًابيرقت عيمجلا ىدل فعضلا ةطقن ؛مهرورغ
 ام ناعرسو .مهيدل ٍةرّمثَتسُه ريغ ةرذقم كناميإ رهظأ «هيلإ احط ا

 .كئاطع نم نولهني مهو مهدجتس

 ةبطاخم لالخ نم سانلا ءاوغإ ىف نيعيلض نويلاثملا نوقشاعلا ناك اذإ

 نييسايسلا نإف ءمهتلوفط نم ٍدوقفم ءيش ر 1 0 ا ا بناجلا

eناک  eTهلعفي نأ امامت يدينيك  

 ةلاه هقلخ يف حضتا ام رثكا اذه حضتاو «يكيرمألا روهمجلا عم

 ءةيرثرالا ةروطسألا يف رثرأ كلملا ةنيدم ىلإ ةبسن) .هسفن لوح «توليماكلا»

 :ةفاقثلاو لامجلا يف ةياغلاو رينتسملاو يلاثملا ءيشلا حلطصملا اذهب دصَمُي

 نكل «هتوم دعب الإ هتسائر ىلع قّلطُت مل «توليماكلا» ةملكلا (.مجرتم لا

 يّدؤي ناك نسحلا هرظنمو هبابش لالخ نم ًادمع هزربأ يذلا سنامورلا

 95 6 یلشا قشاعلا
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 کا ٍلكشب ءأضيأ بعل .هتايح ةرتف لالخ هجو لمكأ ىلع هتفيظو

 .ةدوقفملا اهتاّيلاثمو ةصاخلا اهتمظع نع اكيرمأ تاعابطناو روصب «ةعاربو
 تانيسمخلا رخاوأ ءاخرو ةورث عم ىتأ دق هنأ نييكيرمألا نم ديدعلا رعش

 دشان .ةيدايرلا دلبلا حور انفد دق اناك ماجسنالاو رسيلا ؛ةريبك رئاسخ

 .«ديدجلا مختلا وأ دحلا» زاجم لالخ نم ةعئاضلا تاتلاثما كلت يدينيك

 دجت نأ ةيكيرمألا فاشتكالا ةزيرغ تعاطتسا .ءاضفلا قابسب لّثمت يذلا

 لجأ نم ىرخأ ٌتاءادن كانه ناكو .ًايزمر اهمظعم ناك ولو ىّتح ءاهل ذفانم

 داعأ هذهك ٍتادشانم لالخ نم .مالسلا قليف قلخ لثم .ةماعلا ةمدخلا
 اكيرمأ ىف دما دق ناك يذلا دحوملا ةّمهملا وأ ةلاسرلا مح لاعشإ يدينيك
 ةا 2 ًاضيأ وه .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تلت ىتلا تاونسلا لالخ

 ًايفرح سانلا عقو .ةداعلا يف ءاسؤرلا هيلع لصحي ام بو كا معلا

 .(اهمسر يتلا) ةروصلا ٌبحو هّبح يف

 يف :تيقنلا لالخ نم ةيئاوغإ ا باستكا نويسايسلا عيطتسي

 وأ اهنع يلختلا مت دق ِتالاثمو ًاروُص حطسلا ىلإ نيعجرُم «دنبلا يضام
 لايح اوقلقي 0 قي طنب ال مه ؛طقف زمرلا وه هيلإ نوجاتحي ام .اهعمق

 ةليفك اهنوكّرحي ىتلا ةديجلا رعاشملا .هءارو ةنماكلا ةقيقحلا قلخ ةداعإ
 .ةيباجيإ ةباجتسا ثادحإب اهدحول

 مسار :زمرلا
 .كصئاقن لك يفتخن ,هينيع تحت .هجولا

 كلطيحي ءكلحناد يف يتلا ةليبنلا صئاصخ ا زري وه

 .كدلخي' ,ةهلآلاب «ًاهيبش كلعجي «ةروطسألا نم ٍراطإب

 .ةميلظع .ةطلسب ًافاكي هّنإف «اهوألا هذه قلخ ىلع هتردق ببسب



 رطاخملا

 اذإ منت يتلا بقاوعلا يه يلاثلا قشاعلا رود يف ةّيسيئرل راطخألا

 ىلع يلام a عفو هر قلخت تنأ . للستت ةقيقحلا تكررت

 .لماك ريغو اشا 4 ضاخاب ا همهم هدهو .ةصاخلا ليصخش

 رخ فوق ةيافكلا ديف يرسل ف د ةع قواؤعحلا "تناك اذا

 تطبُص املك انوجراد ايلوت تناك .كفده كنعليسو ءَتْحَمَن يتلا ةعاقفلا

 يهو اهيلع ُضَبَقُي امدنع لاثما ليبس ىلع) ةلذتبم سمومك فّرصتت يهو
 ةدلبلا ةرداغم ىلإ رطضت تتناك :هتإف :(طقف نالا رجأ نم سنجلا سرامت

 اقونازاك .مطخ دق يحور زمرک اھو .رخا ٍناكم يف اهسفن سيسأتو
 نم يدايتعا ,E ىلع ًارداق ناک هّنكل يضخ اذه هجاو اكبأ

 ام نكي مل نأ ةأرمآ كرد نأ لبق «ةقالعلا عصقل ةّيكذ ةقيرط داجيإ لالخ

 ناك دقف ءاذه نم لضفأو لب ال ةدلبلا ةرداغمل ام ًارذع دجي ناک :هتلیخت

 ةقالعلا نأ اهكاردإ يتلاو ارق ةدلبلا رداغتس اهسفن يه تناك ٌةّيحض ٌراتخي

 نإ .ريثكب ٌةَدح رثكأ هيلع یل لالا دعبل اهءافضإ لعجيس دمألا ةريصق نوكتس

 لامك ىلع ميتعتلل ةقيرط امهيدل ةّدملا ليوطلا ميمحلا ضرعتلاو عقاولا
 ديرفلا رشع عساتلا نرقلا رعاش .ًاليلكو أتهاب (لامكلا يأ) هلعجو صخشلا
 قا اا رو کا سيلو) ةبتاكلا لبق نم ٌيِوغَأ ةيسوه يد

 يئانثلا راز امدنع نكل .ةيسنامورلا هتعيبطل ةقثلاب ةكيلم او ةجقوُتلا اهتيصخش
 يلاثما زمرلا دعت مل ًةأجف اهّنإف ءايراطنزيدلاب دناس تيا رس ةا
 يلوفط ابناج رهظأ هسفن ةيشوم د .ةرقتك ةيعبض ةلكشم كاذ ةأرما اغإو

 ىلع 00 نع امهداعتبا دّرجمب .نابيبخا قرتفاو ءةلحرلا لالخ ًارَمْذَتُم

 نم ةيلاثلا نيعب ضعبلا امهضعب ىلإ رظنلا ىلع نيرداق اناك دقف «لاح ةي

 نإف ةونع لخدتو ةقيقحلا لفطتت امدنع .رهشأ ةّدع دعب امهلمش متلاو «دیدج

 .لحلا نوكي ام ًابلاغ دعبلا

 دقف «يدينيك توم نم تاونس دعب .ةهباشم راطخألا ناف ةسايسلا يف

 طرفا هبولسأ «ةلصاوتملا ةيسنجلا هتاقالع) تافّسكَتلا دف لهل یدک

 (.خلإ «ةفاحلا ةسايس ماب فورعملاو يسامولييدلا لمعلا يف ةروطخلا
 يتبتلا مساب ًاضيأ فرعُت يتلا ةفاحلا ةسايس) .اهقلخ دق ناك 0 ةروطسألا

 تاقالعلا ناديم يف ةّصاخب دّهاشُت ا يه رطاخملل يجيتارتسالا

 يلاثملا قشاعلا
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 رابجإ لمأ ىلع لاتقلا وأ عارّصلا ةفاحت ىلإ فالخلا اا مست ةيلودلا

 هذه ىلع الاثم ريزانخلا جيلخ ةمزأ ربتعُتو .تالزانتب مايقلا ىلع رخآلا فرطلا

 ؟قيربلا نادقف نمو ثيولتلا اذه نم هنروص تحن دق (.مجرتملا :ةسايسلا

 اجلا نم ؛ةّصاخ ةلاح يدينيك .ًالّجبُم لازي ال هنأ ءاتفتسا ولت ٌءاتفتسا رهظأ

 ىتلا يلاثخا دعبلا ءافضإ 5 6ةريسه كلذب ا ت هلعج دق هلایتغا نأ

 رش قشاعلل ديحولا لاثملا سين هّنكل .لبق نم كارخا عضوم اهعضو دق

 قلطُت تاّيصخشلا هذه ؛ةّراسلا ريغ تاغا نم هتييذاج وجنت يذلا

 یتا تايلاثملاو ريطاسألل ريبك ل كانهو .هذهك ةّيوق ٍتالّيختل نانعلا

 نم ىقبي .ةلوهسب نوحّماسُي ام ابلاغ مهف اذهلو ءاهل اوجَّوَرُي نأ مهيلع نّيعتي
 لقألا بناجلا اوحملَي نأ نم سانلا عنمت نأو ارّصِبَتُم نوكت نأ امئاد ةمكحلا

 .كتّيصخش ىف یلاثم نم



 رودنغلا

.° ۶ 

 عقاو هنأب رعشي انمضعم
 يوي

١ 8 li > 3 : 
 انم عقوتي يتلا ةدودح ا راودالا كرش يف

 كئلوأل الاح بذجنت نحنف .اهبعلن نأ عمتجم ا :

 نوقلخي نيذلا كئلوا  انم اسابتلاو ةنورم رثكالا

 ريع نع اور دالا هالا نتاعك: ةزوش
 مه .ًانسفنال اهديرن ةيرح ىلإ نوعيليو ءمهفينصت نكمم ا

 ةصاخ ا ةينامسج ا مهتروص نوغوصيو ؛ةثونالاو ةلوجرلاب نوبعلي

 اضيأ مه .دوريحمو نوضماغ مه . ةلهدم نوک م ًامئاد يتلا

 نويوثنا مهف ةأرملل ةبسنلاب :سنج لك ةيسجرن نوبطاخي

 نونتفي ريدانغلا .روكذ مهف لجرلتو «ةيتسفنلا ةيحانلا نم

 يكل رودنغلا ةوق مدختسا .ةلمج اب نووغيو
 كرحي ءاسبتلمو ايرغم اروضح قلخت

 .ةنوبكم لا تابغرلا



 يوثنألا رودنعغلا

 ىلإ ايلاطيإ نم اعبر شع ةينامثلا وذ يمليلج وج وفلودور رع اھ امدنع

 نع اديعب ةدّدحم تاراهم نوذب مِدق دقف 3 را تايالولا

 هذه نم هزيم ذخَتي يك .صقرلا يف ةقئافلا هتعاربو نسحلا هلكش

 ثيح نتاهنام ىف صقرلا تالاص «صقارملا ىف المع دجو دقف «تافصاوملا

 اصقار نرجأتسيو نهئاقدصأ عم وأ نهدحول تاعفايلا تايتفلا بهذت

 صقرملا لوح نِهرّْودُي روجأملا صقارلا ناك .ةزيجو ٍةراثإ لجأ نم
 .ريغص رجا لباقم اذه لکو «نهعم تداجتير نهلزاغي «يفارتحا لكشب

 ىف ةياغ - لضفألا نم ٍدحاوك هسفنل اني يمايلجوج عنص ام ناعرس

0 04 

 اروجام

 هك 5
 .ميسوو ءِنَرَثُم «ةقابللا

 نم اريبك ًامسق يمليلجوج ىضمأ ءروجأم صقارك لمعلا لالخ نم
 يرطب نهتروص سكعي فيك - نهّرسي ام ةعرسب مّلعت .ءاسنلا لوح تقولا
 متهي ذخأ .(اريثك سيل نكل) كابترالاو قلقلا نم نهرّرحي فيك «ةيفخ
 تحت اَدَّضَم يدترب وهو صقر :ةقيشرلا ةصاخلا هتعلط كلذب ًاقلاخ .هسبلمب
 تناك يدار يضع عاش راختإب ىدترا اب بدسم ًالكش هسفن حنميل هصيمق

 ةفيظو لان 01915 ماع يف .ًازيكرام هنوك ىعّداو «(مايألا كلت يف ٌةيوثنأ ربتعت
 رثكألا انيتنلاف يد وفلودور ىلإ همسا رّيغو «ةرحافلا معاطملا فونت ملعمك

 لواحي نأ دارا :سلجنا سول ىلإ لقتنا ةنس دعب .فطاوعلاو تايرك ذلل ةراثإ

 .دوويلوه يف هقيرط قش

 يمليلجوج رهظ هونيتنلاف فلودور مساب ًافورعم نآلا حبصأ
 ةّينازيم تاذ ل ةّدع يف اجا ا كا ا
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 با ةرم تاذ دلو

 او دراما

 يف مالا ت نرخ لق
 يف .ادیا فوهك

 ص ناك «هحمالم

 تاغقا لهسلا

 او

 a2 هيبأ عم ههبش

 نال ءاضيا «امهمساب

 ناک همسا

 .سوتيدورفامره

 ةسماخ ا هغولب درجمب

 هباضه رجه ءرشع
 ثيح اديأو ءةيلصألا

 نمو «ئِشنأ دق ناك
 ةعتم درجم لجأ

 نكامأ راز دقف رفسلا

 ًاديعب لغو ..

 ىلإو «ايسيل ندم دعب

 . ةديعب
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 نيذلا «نييناياراكلا
 .راوجا يف نونصقي

 حم ةفطملا هذه يف

 ص ءهايم ا نم هکر ب

 هنأ ةجردل حوضولا

 ىلإ رظني نا عاطتسا

 ...ٌةرشابم اهرعق
 نلثم تناك ءام ا

 فاوحو «لاتسيركلا
 ة ل طق تناك ةكربلا

 1 بشعلاو ضنلا جرم اب

 ًارضحخأ ا يذلا

 تنكس .ماودلا ىلع

 ةيروح كانه
 ...[سصيسائاس]

 عمجت تناك ام ابلاغ
 اهنأ ثدحو :راهزألا

 نم ةفطاحن حل تحن

 يبصلا

 امدنع سوتيدورفامره
 ةلوغشم تناك

 .هذه تقولا هجر تب

 تعقو ام درجمب
 دقف «هيلع اهانيع

 ...هكلتمت نأل تقان
 اهيو .ُةلئاق هتدشان
 تنأ «ليمج ا ىبصلا

 ق کا سفن

 .ًاهلإ شالا كبئعحي
 كّلعلف د اذإ

 اذإ ... ؟ديبويك

 ةاتف كانه تناك

JE 

 هفالتخا ةدْش لالخ نم ءاسنلا هابتنا نو وغم هنأ ىلع هيف لس 2

 لامجلا نم ههجوو ءاسلم هترشبو هَفَهَرُمَو ةَقيشَر هتاكرح تناك :

 ناك هّنإف «ةلبقب تاجاجتحا مككي هيحض ىلع لقي ناك نیس هنأ جرد

 ذحأ يذلا «عبرألا ايؤرلا رفس ناسرف ىتأ مث نمو .ًادساف هنم رثكأ ًاريثم ودبي

 زمر اهاحضو ٍةليل نيب حبصأو «بوعللا ىتفلا ويلوج «ةل وطبلا رود ونيتنلاف هيف

 نم ةّباش ٌةأرما اهب يوغي يتلاو وجنات تاكرح ةلسلس لالخ نم سنجلل

 ناتليقص هالجر :هتييذاج رهوج دهشملا فّلغ .ةصقرلا ربع اههيجوت لالخ

 .مكحت ةسملب ٌةقفرم ةّيوننأ نوکت د داكت دوعقلاو يشملا يف هتقيرط ناتقفَدَتُمو

 ىلإ ةأرملا يدي عفري ناك امدنع ًايفرح َنهيلع ّيمغأ ثانإلا تادهاشملا ضعب

 ٌةاعارمو ةلماجمو ًاهجتت رثكأ ادب .هتبيبح عم ٍةدرو ريبع رطاشتي و ا هیتفش

 عم ًاجوزمم ناك نكل ؛نيرخآلا لاجرلا نم ءاسنلل
 .هب 0 ىلإ ءاسنلاب عفد يذلا رمألا ءديعولاو هر

 رهظ) برع ريم رود ونيتنلا)ق بعل « 2 (ًةرهش همالفأ رثكأ یف

 کک ناك امدنع ءارحصلا يف كرت ك ارث ايذدلتوكسا ادرول ناک هنأ ًاقحال

 رقأ بولسأب اهب ُرفظي مث نمو ؛ءارحصلا يف اهسفنب َةَدَتعُم ةّيزيلكنإ ةدّيس
 0 وه دري ««؟انه ىلإ | ىنترضحأ اذاملا «لأست امدنع .باصتغإلا ىلإ

 رمألا رخآ يف هبح يف عقت اهّنإف كلذ عمو «؟يفرعتل ةيافكلا هيف اجب ٌةأرما

 نأ دعب «لاعلا ءاحنأ لك يف امنيسلا تالاص يف لعفلاب ءاسنلا تلعف امك

 «خيشلا يف دهاشملا دحأ يف .ةلوجرلاو ةئونألا نم بيرغلا هجيزمب نبأ

 تناك هتباجتسا ؛ونيتنلاف وحن سّدسملا ةهّوُف ةّيزيلكنإلا ةدّيسلا بّوصت

 ًاضافضف ٌءعادر وهو ؛الاطنب يدترت تناك .اهوحن ةراجيس لماحل هبيوصت

 ونيتنلاقل ٌدهاشم نمضتت تناك ةيلاتلا مالفألا .نينيعلل ًاريزغ ًاجايكامو ًاليوط
 ەدىسج نم ةفطاخ ٍتاح رهظي يذلا يّرعتلا نم عون «هبايث عزتيو سبلي وهو

 - ةيبرغلا بقحلا دحأ نم ٍةَيصخش رود بعل ًايبرقت همالفأ عيمج يف بدلا

 اجهتبُم ادبو - يسنرف ٌليبن ؛ييرع خيش «يدنه اجار «ينابسإ ٍناريث ع راصم
 .ةقّيضلا تاّربلاو رهاوجلا ءادتراب

 ةيسنج ةيّرحب ثبعلاب ءاسنلا تأدب ؛مرصنملا نرقلا تانيرشع يف
 نكي نأ نذرأ دفق نور مانعا يذبل لج زا رانا نم الديب ةدينخ
 رخآ يف نهلزلزي نأ لجرلا نذرُب نلز ال نهّتكل «ةقالعلاب ءدبلا ىلع ٍتارداق

 ر ہڈآ هتقرو هتسايك



 نا كفي اذه 0 مهف .رمألا

١ 
0 
 ع مولا ١

 يتلا ةيسنجلا هتايحو ن ,تشافلا هيتجيز نع سارتحاب فرطلا مئاهلا هروهمج

 خيراتب كرويوين يف - ٌةأجف تام ام رم ماا ف تناك

 عم تمحيستا ةشاشلا راح هتايح
 ت4

 ءاطخألا ىف اخ اك سبلو «عارذ ىلع ًاراوس ىدتر

 ضغ) . .اهبرضي ناك ا هتجوز | عم ًايسأق ناك هنأ هنع

 - ةحرقلا ةّيلمع دعب تافعاضم ةجيتن «نيثالثناو دحاولا رمع ىف ؛:6 بأ

 جر م ف هئم نم كك دف وبسم ريع ل 2 نسل اوًفطصا سانلا نم ٍفلأ ةئم نم رثكأ :ةق ع اعفلا ةّدر تناك دقف

 تييصأ هشعن ةرايزل
 اهرسأب ةمألا

 كفو لاب ةت اعجابا قم «كيدعلا
 ر درع لقاح اذهك یک لمح لإ

 .نماك رودنغ رود هيف بعلي يذلا ءراكوب ديسلا ءونيتنلافل مليف كانه

 ةداتعملا ةروطخلا ةسمل نود نمو «ةداعلاب هب ماق رود يأ نم ٌةّيوثنخ رثكأ رود

 .ًايسنج ذاش هنأ ىلع ونيتنلاف عم ءاسنلا بجتست مل .ًاقافخإ ناك مليفلا .هيدل
 ةيوثنألا نهلويم نم ديدعلا كراش يذلا 0 ا اج ةراثآلاب نرش
 یقأرما ناك ول امك هتينامسجب بعالتو ونیتنلاف سبل .كلذ عم ًالجر لظو
 لعفتس ةأرملا تناك MT .ةيروكذ تناك هتروص نكل

 عاقيإ عضو لالخ نم «لیصافتلاب مامتهاب هب یطبی  ًالجر تناك ول
 امدنع الاثم هتيقوت ناك دقف كلذ عمو .ةمتاخا وحن لاجعتسالا نع ًاضوع
 اهيطعي نأ نود نم هتيحض حاتجي ناك ذإ عاضحإلاو ةراسجلا تقو نيحي

 يف فرتحلا صقارلا نف سفن ریا سام «همالفا يف .جاجتحالل ةصرف

 «لزاغي ثداحُب - صقرلا ضرأ ىلع قهارمك ةف عرب يذلا ةأرملا ةدايق

 تم ًامئاد نكلو «يضرُب

 امهّملي هتّيصخشو ةصاخلا هتايح .اذه انموي ىتح ا ونيتنلاف ىقيي

 مدخ .هتايح لالخ لعفت تناك امك ءاوغإلاب هتروص رمتست ؛ضومغلا
 ةيئامنيسلا مالفألا مجنب 000 ناك يذلا .ءيلسرب سيفلإل جذومنك

 ثيح نم) سنجلاب بعالتي يذلا يرصغلا رودنغلل ًاضيأو ءاذه ةتماضلا

 .ةوسقلاو رطخلا نم شماهب ظفتحي هنكلو (ةثونألاو ةروكذلا

 ىف ناك .برحلاو ةوقلا نم ٌيوثنألا طمنلا ىقبيسو ناك ءاوغإلا
 طمتلا اذه مدختسي يذلا لجرلا .قنعلاو باضتغالل داضملا قايرتلا لصألا
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 رسما يف كبحب
 کی ملا ذا كلا

 فوسف «كلانم

 ىلنعدف

 كوكا یک نما

 كو «كتسورع

 جاوزل ىلع لخ دن

 درت مل 6. ةيوس
 تلد ىلع ةيروحخ ا

 لجل ا ةرسح ن ےک

 ا هيدحت تحمشسن

 ةيهام فرعي نكي مل

 لا ىتح ءبحلا

 صخشت رارمح 1

 تاک هاتنجو هيف

 الا اعلا نولي
 ا توا و

 وا ىلطم ا جاعلاك

 حا انول رهظت

 . .اهقيرب تحت جرد

 لصاوتمت لكشب
 ةيروح ا تبلاط

 «ةيوحنأ تالبقب
 عضت نأ تلواحو
 هقنع لوح اهيعارذ

 المو .يجاعلا

 لاق 61تفقوت

 ناكم ا اذه رجهأو

 61 كايإو
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 فوخ ا ىرتعا

 ىلختأس» :سيسائاس

 كل ةعقبلا هده نع

 نو بيرغلا اهيأ
 يهو تلاق ««لحتدتا

 ةرهاظتم «هنع حيشت

 يبصلا ... .داعتبالاب

 وهز ,ءاثالا هذه يف

 اديحو هسفن دقتعي

 یشمت «بقارم ریغو
 ىلع بوردلا ربع
 «ةبشوشعم ا جورم ا

 هايا يف سطغو
 نور جلا
 هيمدق مث هعباصا

 ىلإ الوصو
 ېن نمو .نيلحاكلا

 ةدوربلاب اعوفدم

 ناعرس ءءاملل ةيرغلا
 هدسج درج ام

 هتيدرأ نم باشلا

 تناك .ةمعانلا

 لق نيام ان
 .دهشلاب تقِدُش
 بيهلب قرحتت تناك

 هلامج كالتمال مايهلا

 اهانيعو «يراعلا

 لربي اتدفكا ديدحتلاب

 زيملا كلدب هيبش

 «ةرهبلا سمشلل

 اهصرق سكعني امدنع
 يف قاربلا
 نأل تقان.. . .ةأرم ا

 ةبوعصبو مث هقتاعت

 افظوم بقع ىلع ًاسأر ةبحللا بلقب رهوجلا يف - وه ةأرملا ىلع ةوقلا نم

 اشا ناك املك ءةيلوجرلا هتّيوه رسخي نأ نودي ؛؟اهّذدض ٌةّيوننأ ةحلسأ

 كعاوأ نم ًادحاو نكت ال .ةيلعاف رثكأ ءاوغإلا ناك امّلك ًءافخ رثكأ ةقي

 .رّمَدُم لكشب 0 نوكت نأ وه ت ةيئاوغإ رك الا كلا نأ نودقتعي نيذلا

  طبضلاب دير < ةأرملا جردتسي وه .اديدهت رثكأ * بأ هيدل يوشنألا رودنغلا

 هّنإَف «ةيوثنألا ةيسفنلا ةروص سكع لالخ نم .قبلو راسو فولأم ٌروضح

 - ةفيفطلا هتيجانغم :ليصافتلل هتيساسح «هرهظم ىلإ ههابتنا نايعلل يدي

 «تايسجرن ءاسنلا .ةيروكذلا ةيشحولا وأ ةوسقلا نم ٌةسمل ًاضيأ رهظُي نكلو

 رحسلا نيري نهلعج لالخ نم .صاخلا نهسنج ةنتفو رج تابع
 أك رات «حالسلا نم ّنهدّوجيو اًيسيطانغم ّنهمّوني نأ ںجرلا عيطتسي ؛يوثنألا

 .ةئيرج ةّيلوجر ٍةوطخ ءازإ ءافعض نهايإ

 ةأرما عيطتست ال .عساو قاطن ىلع يوغي نأ يوشنألا رودنغلا عيطتسي

 نعطتسي ٌنهَّلك نكل - ةغوارملا ديدشو دَيحُم وهف - فح هكلمتت نأ ٌةدحاو
 سنجلا وحن هجّتت لادج الب كتّيناسنج :ضومغلا وه حاتفملا .اذه لعف لّيخت

 .نيبطقلا نيب ًاباهذو ةئيج جاهتباب نافوطي كتيسفنو كدسج نكل ءرخآلا

 هاجت عولو هيدل نوكي نأ بجيو ةأرما وه ٍنانف لك .ةأرما انا ا 0 7 و 7 8
 نأ نكي ال نييتثم نونوكي نيذلا نونانفلا تا اا

 مهسفنأ مهنأ ابو «لاجرلا نوبحي مهنأل نييقيقح نينانف اونوكي
 .ةيوسلا ةلاح ا ىلإ نوّدتري مهف ءاسن

 وساكيب ولباب -

 ةيروكذلا ةرودنغلا

 را توليج كيرنه نمقلا ناك ءرشع عساتل نرقلا تانيعبس يف
 عساو ءًاميسو ااش ناك .غربسرطب ناس ةنيدم يف ركفلا لهأ ةعيلط ىدل
 ديدعلا .ةرّونملا ةيحيسملا نم عونب رشي ناكو «بدألاو ةفسلفلا يف عالطالا

 .طقف هيلإ نرظنيل هتاظع ىلإ نرطاقتو هب َنعِلَو دق نك تاعفايلا تايتفلا نم



 نوف ول ناك اهمسأ .هتايح ترّيغ ةاتفب ىقتلا لاح ةّيأ ىلع 21878 ماع يف

 ةعباسلا يف يه تناكو «(مولاس  سايردنا ول مساب اقحال ةفورعملا) مولاس
 .نيعبرالاو ةيناثلا يف ناك وه ؛رشع

 تأرق دق تناك .ن ٍتْعِشُم نيواقرز نينيع تاذو ٌةليمج تناك مولاس

 ا اطار تا
 تمر راكفألل اهتباجتسا ةعرسو ءاهؤاكذ ا ا

 اهتاشقانم لجأ نم هبتكم خدت تناك امدنع .توليج ىلع ةّيرحس ةذيوعتب

 .ٌةايحو ًاقلأت رثكأ ودبي ناك ناكملا ناف دیازتم ل اکشب رّوكتت تناك يتلا هعم

 كلذ عمو - ةعفاي ٍةاتفل دوصقملا ريغ بولسألاب «هلزاغت تناك اهنأ زئاجلا نم
 ا بلطو ءاهبحي ناك هنأ هسفنل توليج َرَقَأ امدنعف

 َوُأ كلذب ًاحبصُم مولاس نوف ول امامت زواجتي مل كبترلاو شّوشْملا قسقلا
 يل ل ل ا

 .ةايح لا ىدم ٌرمتسمو ٍقَحُم ريغ (هتعلا ةجرد ىلإ)

 يف لّوجتي ةشتين كيريديرف يناملألا فوسليفلا ناك 21882 ماع يف
 يسوربلا فوسليفلا هقيدص نم ٌةلاسر ةَوَنَج يف ملتسا .ًاديحو ايلاطيإ ءاجرأ

 ةّيسور ةدّيس عم هتاشقانم اهب درسي «هب ًابجعم ةشتين ناك يذلا ير لوب
 عم ةلطع يف كانه مولاس تناك .امور يف «مولاس نوف ول «ةيئانثتساو ةباش

 نودب - ةنيدملا ربع نيمدقلا ىلع ةليوط ٍتاهزن يف اهقفاري نأ ير ٌرّبدت ؛اهمأ
 هللا نع اهراكفأ تناك .تاشقانملا نم ديدعلاب ايظحو - بيقر وأ فرشم
 فوسليفلا نأ ير اهربخأ امدنعو «ةشتين راكفأب ادج ًةهيبش ةّيحيسملاو

 يف .مهل مامضنالل ةشتين وعدي نأ ىلع تّرصأ دقف «هل ًاقيدص ناك روهشملا
 مكو «ضماغ لكشب ًةرسآ مولاس تناك مك ير فصو ةيلاتلا لئاسرلا
 .امور ىلإ فوسليفلا بهذ ام ناعرس .ةشتيب ءاقتلالل َةَفَهَلَتُم تناك

 اهيدل ناك .ريبك لكشب رّثأت دقف ءريخأ مولاسب ةشتين ىقتلا امدنع
 ةليوطلا ادام لالخو اهل .ةتايح ىف انهار دق ناك نع لجأ

 نم هسفن عنمي نأ عطتسي مل ثيحب ةغلاب ةَدشب نانيعلا كلت تءاضأ ىلوألا

 كبترا دقف كلذ عمو .اهقّوَصَت لايح َيناوهش ٌءيش كانه ناك هْنأب ساسحإلا

 .هتاءارطإل بجتست ملو «ةفاسم ىلع مولاس تظفاح ذإ :اضيأ وه برطضاو

 105 . رودنغلا

 ستادورفامريه
 رهو راتعلا يف هعرسب

 ىلع هيدي تبرع

 هعفر یدل .همسج

 نمو ىوألا هعارذل
 ضمو «ةيناثلا مل
 هالا ىف همسج

 ناک ةعاقلا
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 قينزلا وأ جاعلا نم
 جاجز يف سیب 7

 . فاش

 «!ىن وه !تزف دقن

 ۰ ةيروح لا تحرص

 اهبايث حرطت يهو

 تع رخت ا
 اهمواق .ةكر بلا

 اهنكل «ىبصلا
 تفطتحناو ءهتن

 «حفاکی وهو تالبق

 :هتنضتحا

 «هتح اهيدي ٌةعضاو
 هردص هدم

 «هب ةد ؛لضفارلا

 اذه ىلع ًانيح

 ىلع ًانيحو «بناج ا
 ىف ٠ . بناجلا كاذ

 مغرلابو «فاطلا رحنا

 هتالواحم لک نم
 ءاهخضبق نم صلمتلل
 «هلوح تملا دقف
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 لمحت ند ىعفآلاك

 ضف نم ءاوولا يف
 ءاهنأل ؛ رويطلا كلم

 رافت نع ىّلدتت نيح

 ىعفالا نإف ءرسنلا
 هسأر لوح فتلت
 ديَقُت اهليذبو هبلاخمو

 «...نيطبكلا

 اهيأ «لاتقلا عيطتست

 نل كنكل «نورح ا
 نأ ىسع .برهت
 ءاذه ةهلألا ىنحنمت

 سز ينأي الأ ىسع
 وأ «ينِع هدعبي
 ه !هنع يندعبي

 اهتاوعد تدجو
 :ةهلألا نم ًاناسحتسا
 اعجطضا امدنع ءهنأل

 امهيدسج نإف «ةّيوس
 امهنوك نمو ادحنأ

 سصخش ىلإ الاحتسا

 مجفي امدنعك .دحاو

 جولسع يقئادح ا

 «ةرجشلا يف ميعطتلا
 نينثالا دهاشيو

 ءامهرع ءانثأ نادحي
 جضنلا ىلإ نالصيو

 نف اذكهو ءةّيوس
 نيح يبصلاو ةيروح ا
 يف امهلاصوأ ءاقتلا

 0 قانعلا كلذ

 اهأو «نينثا ادوعي مل

 اهفيلأت نم رم ًارعش هل تأرق مايأ ةعضب دعب :ةيناطيش هناك ا نجح انها
 زهتني نأ أرّرقم .هراكفأب ًادج ٌةهيبش ةايحلا نع اهراكفأ تناك ؛ ؛ىكبف
 .(ًأضيأ اده لعف دق ناك ير نأ ملعي مل) .اهنم جاوزلا ةشتين بلط ءةظحللا
 .جاوز زلاب سيل نکل «ةرماغملاب «ةايحلاب «ةفسلفلاب ًةمتهم تناك .مولاس تضفر

 ب ترو وحس ىلإ احر يف .اهل دد وتلا ةشتين عبات دقف ,هتّمه طبت مل هنوك

 ىلإ ًادوعص ةهزن يف اهقفاربو اهب درفتسي نأ رّبدت ءاهمأو مولاسو ير
 ةشتين ثيدحو رظانملا نأ حضاولا نم .نورخآلا مهنع فلخت امنيب وركاس

 هذه فصو 1 ةقحال ٍةلاسر يفف ؟بسانملا يفطاعلا 00 يدل ناك اهعم

 عاطتسا ام لك < :ًاسوسمم الجر حبصأ نآلا «.يتايح يف موي لمجأ» ب ةهزنلا

 .هسفنل اهلك اهيلع لصحيو مولاس نم جّوزتي نأ ناك هب ركفي نأ
 عم ةليوط تافاسمل اهر .ايناملأ يف ةشتين مولاس تاز ويشأ غ

 تسكع .ةفسلفلا يف ناشقانتي امهو هلك ليللا ايضمأو «ضعبلا امهضعب
 بلط امدنعف كلذ عمو .نيدلا لوح هراكفأ تقبتساو «هراكفأ قمعأ ةروص

 نم «ةياهنلا يف
 تايقالخألا عيمج قوف ٌلجر ؛«قراخلا لجرلا» نع يفسلفلا عافدلا رق
 ديلاقتلاو فارعألاب ًاكْسْمَت لقأ ةرطفلاب مولاس تناك دقف كلذ عمو .ةيداعل
 ٌدؤي مل تايوستلاب لبقي ال يذلاو بلصلا اهبولسأ .ةشتين هيلع ناك ام 9

 اهيدل ىتلا ةوسقلا ةسمل تلعف كلذك «هيلع هتقلأ يذلا رحسلا ىي ىلإ الإ

 ق ناك «هب جاوزلل ةن ةين اهيدل سيل هنأ كلذب ًةحضوم ءاريخأ هتكرت امدنع

 ةيناوهشلاب ٌءيلم ٌتاتك «تشدارز ملكت اذكه فلآ هلأ دض يتايرتك .ةشتين

 ًادعاصف نيحلا كلذ نم .اهعم هتاشقانب قيمع ٍلكشب ٌمَهلُمو ةيماستملا

 .ةشتين بلق تمطح يتلا ةأرملاب ابوروأ ربع ةفورعم مولاس تحبصأ

 ريثأت تحت ةنيدملا يركفم رابك عقو ام ناعرس .نيلرب ىلإ مولاس تلقتنا
 تراهرج نايحرسملا نابتاكلا حبصأ .ةّرحلا اهحورو اهتيلالقتسا ر

 رعاشلا اهبح يف عقو «1897 ماع يف ؛اهب نيميتُم دنيك دف زنارفو نامتبواه
 اهتيص عاذ دق ناك تقولا كلذ يف . .ةكليار 0 رنيار ميظعلا يواسمنلا

 ًارود بعل ديكأتلاب اذه .ةروشنم بتك تاذ ةيئاور تحبصأو ر رک

 يتلا ةيروكذلا ةقاطلا نم عوتل ًادودشم ًاضيأ ناك هّنكل «ةكليار ءاوغإ ىف

 ةيناثلا يف اهنيح ناك ةكليار .ةأرما ةّيَأ دنع طق اهري ملو اهدنع اهدجو

 .ةشتين ناك دقل :داتعلاك هتخّبو دقف ءادّدجم اهدي ةشتين



 ءراعشأو بح لاسر اهل بتك

 تحك :تاوتسا ةّدع ماد اهعمب ةقالغ ادتباو «ناكم نك

 .نيثالثلاو ةسداسلا يف مولأسو «نيرشعلاو

 ىلإ اهعبتو
 فقل ةبسنامورلا يف ةقرغملا ةّيرعشلا هتايبأ ىلع ااا تضرف «هرعش

 نمو «اهيلع ّيلوفطلا هدامتعا نم تاغ اھتکل . ةدايدج راعشأل اراكفأ

 .ةياهنلا يف هترجه دقف «عون يأ نم فعضلا ستحتل نكت مل اهنوك .هفعض

 ىف .اهاركذ 00 نأ دعب ةليوط ةرتفل اهتقحالمب ةكليار ٌرمتسا

 .ىتلع ام ولا ا :ةلئاق هءاتطأ ىّجرَت «هتوه ريرس ىلع وهو 21926 ماع

 .فرعت ىلا ةديحولا ىه

 ینا لابقتسا» :لوقت تناك «نيتعشملا نيواقرزلا اهينيعب كيلإ رظنت ىهو

 ةدقاف تناك .يوترت ال هل ٌةّيهش اهيدل ناكو «.ةوشنلا ةورذ وه يل ةبسنلاب
 ةيقالخألا ةيلوؤسملا سحل لماكلاب

 ناك ةشتين نأ نظأ» .بتك «ةقحاللا اهتاراصتنا دحأ ريجب لوب يديوسلا
 ىلع («ةريرش .ةملكلا ىنعم لكب ةريّرش ةأرما تناك ول نأ لاق امدنع ًاًقحم

 ىحرسملا بتاكلاو ىئاورلاو رعاشلا) ةتوج هدّدح يذلا ىنعلاب لاح ةي

 تاجيزو تاويح ترقد دق اهلعل .. 5 3 7 :(ينامألا 7

 د نايردنا ول روضحا ىف ركذ لك ايرقت امهب رعش ناتللا قاتفطاغلا

 .حجان ٍءاوغإ يأل نامزاللا ناساسحإلا  ةراثإلاو بارطضالا اتناك مولاس

 يف ةقرغملا اهتعيبطو اهنيئالقتسا نكل «قيشر جانغم ِكولسو ةَعشُم ةماستبا

 ,اهانيع هلع تربع سابتلالا اذه . بیرغ لكشب الجر ودبت اهالعج ليلحتلا

 ىقبأ ام كابترالا ناك دقل .ءاوس ٌّدح ىلع نيتصخَمَتُمو نيتجانغم اتناك ناتللا
 نأ اودارأ .ةلكاشلا هذه ىلع ىرخأ ٌةأرما نكت مل :نييلوضفو نيمتهم لاجرلا

 تناك .ةتوبكملا تابغرلا كيرحت ىلع اهتردق نم ةراثإلا تعبن .رثكأ اوفرعي
 عاونأ عيمج مح نأ ينعي ناك اهعم كبتشت نأو «لماكلاب ٌةَلقتسمو ٌةَّقْسنُم

 ةفيفطلا ةحسملا : :مهبم ل اكشب ةيلئم ودبت ةقالعلا تلعج اهتّيروكذ .تامرحلا

 امك (ةّيسوزام ًاقاوتأ كر نأ تعاطتسا اهيدل يتلا ةوسقلاو دادبتسالا نم

 - لاجرلا ىلع يوقلا اهرثأ .ةمّرحم ةيناسنجب مولاس تعش .ةشتين عم تلعف

 يسفنلا جلاعملا «.ءامد صاّصم تناك ...

 107 هوه رودنغلا

E:0  
 هميش :هدحاو هيه

 ا قی 1

 ىحاو (هيئان هعيبلعب

 ىو یہ دل وأ اركذ 1

 سفن يف تاب

 او اے لک تقوا

 ةيسنلاب هلال .ةيدا

 نع يغيفخ ا ر ,ودنغلل

 يه عايش 1 هذه

 عفر رر درجم

 يطارقتسر ¥

 اذام م ...هتيتصخشل

 اذه نذإ نوكي
 يذلا ديتسم ا فغشلا

 ةديقع ىلإ لوح
 کز هتاغط عدبأو

 اذام ؟هب نيصاخ ا

 روتسدلا اذه نوكي

 يذلا بوتكم ا ريغ
 ةقبط اذكه قلخ

 ؟ةفرجعتمو ةقلغنم
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 «رابتعا لك قوف ءهنإ

 زارحإل ةحلم ةجاح
 نمض «ةلاصألا

 ةرهاضلا دودح ا

 نم عون اهنإ . فرعلل
 هسفنب ءرما باجعإ
 «ةدابعلا ةجردل

 هنكمي يذلاو

 فرعي امع ءانغتسالا
 اهنإ .ماهوألاب داع
 ثادحإ ىف ةجهبلا

 ىيشرلاو ءراهبألا
 رخشلا ىلع ثعايلا

 ءرما نوكب دادتعالاو

 ریرغ «ةراتخم

 - تروبنفاد دراشتير

 منياه
 ب

 اذه مضح يف

 نف نم ضرعلا
 ءةحاصفلا ىكح ا

 حومطلاو ءاكذلا

 إف «يماستم ا

 ةا نفاع سايبيسلا
 ترا

 ءركسلا «ي ءا الا

 كانه ناك) تاراحتنالا ءاهباحصأ ةايح لوط ىلع تّدتما يتلا ميتلا تالاح

 - ناطیش وأ ءامد صاّصمك اهفيصوت «فيثكلا عادبإلا تارتف «(تاعقاو ةّدع

 اهيلإ | لصت نأ ىلع ٌةرداق تناك يتلا سفنلا نم ةملظملا قامعألا ىلع دهشت

 .اهتحار قلقُتو

 لالخ نم ةيروكذلا ةرودنغلا حجن

 ىلع هتردق ءةحضاولا لجرل 9 ةيلالقتسا .ءاوغإلاو بحلا رئاسم يف لجرنا

 ناجرلا نيب ام ةيكرحلا يف ايلعلا ديلا هيطعت اهنأ ودبت ام ابلاغ «ل اصفنالا

 ٌةمئاد ةر اهتكل «ةيغرلا ظقوت د لماك لكشب ة را ٌةأرما .ءاسنلاو

 ةيحان نم «بفاص لكشب ٌةّيروكذ ٌةأرما ؛ تلا مامتهال يورتلا نادقفلل

 ةرودنغلا برد يبا نكلو .قالطإلا ىلع مامتهالا كلذ ريغ نل :ىرخأ

 ل فلست يسّركت نأو كايإ .لجرلا ىوق لك نيدّيحُتَسو «ةيروك ذلا

 امنيب سفنلاب ہکحقلاو ةيلالقتسالا نم ٍءاميسب ًامئاد يظفتحت نأ كيلع

 قّوفتل ةّيدايتعالا | طامنألا سك

 تقول وأ لات لجر هاجتاب نيكّرحتت دق .ةّيسنج ةلاح يفو ةفوغش نينوكت

 كسفن يلغشتل ةيمهأ رثكأ ىرخأ هوا د كنا" كو وحنلا اذه ىلع ركفي

 نمدختست ىتاوللا ءاسنلا نوبراحي فيك نوفرعي ال لاجرلا .كلمع لثم اهب

 هلق .حالسلا وعوزنمو ا «نوروسأم مهف ؛مهّدض ةصاخلا 0

 ٌدَقملا ةمدرحا تاذلملا ةمواقم نوعيطتسي لاجرل ا نم

 ا

 ةرودنغلا لبق نم ةمدقمل

 ركدتم وأ دّدحم ريغ سنج يذ ضصخش: نم ثغيشا ءاوغإلا

 اف :نوكي

 كرك

 ةيصخشلا ىلإ حيتافملا

SS 

 ا و اق اهداف



 ا ! ملاعلا» «رشع عب عباسلا را رخاوأ 'رتلكنإ

 .ىلاخلا انرصع يف هانربح امه ًافارسإو اغ E ذكأ

 ديكاتناب رّيغت ةلاح يف سنجلل

 نوعيطي سانلا نم مظعألا داوسلا :رّيغتي ال ىش كانه نکل ؟رمتسم قفدت

 .مهل صصخ رودلا نوبعلي .هرصعل ةبسنلاب يوس عيش ي قفو نولمعيو

 رخآلا اهدا يك احي ةيعامتجا تاقولخم مه سانلا نأل تبا ره لاغمالا

 ماعلا قوذلا عم ىشامتي امم نوكي دق خيراتلا نم ٍةَنيْعُم ٍطاقن يف .ماودلا ىلع

 رع رمل نرقلا ناباي يف (مل

 اعبت ةدئسملا راودألا

 ةلاح يف عمتجما . بق نم ترّيغت دف اهنكل «

 نلف .سانلا نم ديدعلا رودلا كلذ بعل 'ذإ نكل ءارئاثو افلتخم نوكت نأ

 .هلايح يرو وأ ٌفلتخم ئیش كانه نوكي
> 

 ىلع نال :سانلا ىدل يدوبعل' لاغتمالا نم 6_5 - 1 ادا

 لمحت نيّدعتسملا كئلوأل ءاوغإلاو ةوقلل ىصحت ال تاناكمإ مّدقي «لاح هيأ

 مد ايلا تافاقثلاو روصعلا عيمج ىفو ريدانغلا دج دقف .رطاخما ضعب

 امثيحو «(رشاعلا نرقلا رخ'وأ ناباي ىف اكيشتيروك «ةيدقلا قيرغإلا دالب ىف

 .نورخآلا هبعن يذلا ىماجسنالاو 0 رودلا ىلع اورهدزا دقف اولح

 رهظملا يف ًافالتخا :سا
 ا ا يلكشب نوعومقم ات ا .كولسلاو

 .مهفالتخاب نوهدزي نيذلاو اقفدت رثكألا كئاوأ ىلإ

 نها كش ناعرا اج قورق اديك عال نور دالا
 عقي فوس هلاحب ٌدشح وأ طالب «روعسم لكشب ىكاحُي مهبولسأ :مهلوح

 رودنغلا نأ ةصانخلا كضارغأل ر والا ةت یلبتت امدنع وک ذت .مهتح يف

 اعم ةليمجو ةخراص يقرطب ًافلتخم نك .ةليمجو ةردان ٌةرهز وه ةعيبضلاب

 ءديدج اجا يف بهذا «ةجئارلا تاحيصلا لايح حرملا كّرح ؛ةيقوسلاو كاّيإو
 ىلإ نورقتفي سانلا مظعم .رخآ ٍدحاو يأ هلعفي اب ةّرملاب متهم ريغ نكو
 :هددصب كتا معو كديدج نع نولباسو توش ؛نامألاو ةقنلاب ناسحإلا
 كسفن نع رعت كنأل .كديلقتو كب باجعإلا وحن ءطبب نوريسي فوسو

 .ةمأت ةقئب

 نوقلخي ريدانغلا مظعم ناف ديكأتلابو «سابللاب ايدل رولا اغ

 يضمي ناك «قالطإلا ىلع رهشألا رودنغلا لرب وب .ًديرف ايئرم ًابولسأ

 هبي ١ ےح حم

 ةيناوجر) هاب علا
 ر

 صار سا سناب

7 
 ا رح

 ناك حو لجل

 5 سيل قا

 رافالع يذ راعش
 ا

 او «فالسالاب

 هلا)ر وریا هرو صب

 ارك )ب ا

 لاجرل ا . ةقعاصب

 انينأ ىف نيزرابلا
 اده اك اودهاش

 اوناكو طخسو ززقتب

 نم ةدشب نيقياضتم

 حشارلا هكو لس

 نع جراخ او ءاردزالاب

 ادب يدلاو «نوناقلا
 الوهم مهل ةبسنلاب
 مهل ىحوأو
 .ةيغاط تايكولسب
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 نع رک نم یک و
 هلايح سانلا رعاشم

 هجو لمکا ىلعو

 يف نافوتسيرأ ناك
ETE 

 ال ,هنوهركي

 ءانغتسالا نوعيطتسي

 ناک عقاولا ه 86, ..هنعع

 «ةيعوطلأا هتاعريت نا

 ةماعلا تاضارعتسالاو

 ةوقو «هفالسأ ةرهشو
 هنوقو هتباطح

 هلامجو ةينامسج ا

 قدا اهم

 نيالا لعجتل

 لك ىلع هنؤحماسي
 اوناك ءرخخا ٍءيش
 نولشوتي رارمتساب

 نع ةفطلم ريياعت

 اهنوزعيو هتافارحنا
 ةعفايلا هئايونعل

 .مارتح الاي ريدج ا

 ةايحو «كراتولب -

 مايق ««سدايبيسلا

 عست :انيثأ طوقسو

 .ةيقيرغإ تاويح

 توكس نايأ ةمجرت
 ترشلیک -

 ةمّمصملا هقنع ةطبر ةدقع ىلع ديدحتلابو «ةنيزلا ةلواط ىلع ٍتاعاس

 ءاجرأ يف ًاروهشم اهلجأ نم ح حبصأ يتلاو «هديلقت نكمي ال ديرف بولسأب

 نوكي نأ نكمي ال رودنغلا بولسأ نكل .رشع نماثلا نرقلا ريكاوب يف ارتلكنإ

  مابتنالل ًادبأ ٍدهجب نوعسي الو «نوركامو نوقذاح ريدانغلا نأل ءاحضاو

 حضاف لكشب ةفلتخم هبايث نوكت يذلا صخشلا .مهءارو ىعسي نم هابتنالاف

 تاسمللاب مهفالتخا ريدانغلا رهظُي .قوذلا وأ ةليخلا نم ٌليلق هيدل نوكي
 ةلذب «ءارمحلا ريتوج ليفويث ةردُص :ديلاقتلا نم مهتفنأ زربُت يتلا ةفيفطلا

 ناك .يضفلا راعتسملا لوهراو يدنآ رعش «ةيلمخملا ءارضخلا دلياو راكسوأ

 هدا وا E نامخف نازاكع يليئارزد نيماجنب يناطيربل

 رظنلا

 دق اهّنإ لقتلف .ةهباشم ٍةقيرطب لمعت
 اهنازيمت فوس كانه ٌةسملو انه ةسملف «تلعف اذإ نكل «ةيروكذ سبالم ذختت

 يف ةطرفملا ةعبقلا .دناس جروج تسبل امك أمامت ٌلجر سبلي مل :قحب
 .ةدهاشملل ارظنم اهاتلعج «سيراب عراوش يف ةادترملا ةيسورفلا ةمزج .لوطلا

 دهاشملا كبولسأ ناك اذإ .ةّيعجرم ٌةطقن كانه نوكي نأ دب ال ,ركذت
 ًايدجتسم لاوحألا لضفأ ىف كنأ

 قلخإ كلذ نم الدب .ًانونجم اهئوسأ يفو «ةقاذحلا هزوعت مامتهالل

 ا ءارزولا سيئر ىدل

 صضغب اکا نيب لدبي ناك رهظلا دنع ؛ءاسملل ةدحاوو حابصلل

 ىثنألا ةرودنغلا .هدوجو ناكم نع

 سانلا كدقتعي فوسف ءيلك ٍفولأم ريغ

 ةدئانملا ءايزألاو بيلاسألا ليدتتو ىت لالخ نم ةضوملاب ئضاتللا كساستإ
 كديلقت متي فوسو حيحص ٍلكشب كلذ لعفإ .ناتتفا عضوم كسفن لعجتل

 تانيثالث يف ماعلا ندنن ريدان دحأ «ياسرود تنوكلا .حماج كش

 ىف ؛ةضوملا لهأ نم بثك نع ًابقارُم ناك «رشع عساتلا نرقلا تانيعيراو

 0 فرعُي ام ىرتشاف «ندنل يف ةّيرطم ٍةفصاع يف قلع مأل دخأ
 راخب رهظ نع ٍةعوزنم «ةوسنلق تاذ ةليقث ٍةيفوص ٍةرتس نم عون يهو
 سانلا ديلقت .ءادترالل يطعم لضفأ روفلا ىلع كورتلابلا حبصأ .يدنلوه
 .ءاوغإلا يف كاوق ىلع ةمالع «عبطلاب وه كل

 اهعم مهماجسنا مدعو ةيعامتجالا فارعألل ريدانغلا لاثتما مدع نکل

 نع مهزيي ةايحلا هاجت ٌفقوم هنإ .رهاظملا ّنم' ريثكب دعبأ وه ام ىلإ يضحي
 ريدانغلا .عابتألا نم ةقلح كلوح نّوكتت فوسو فقوملا كلذ نبت ؛مهريغ



 نأ اذبأ ا الزب ی ا سالو قوتك دال اع نكسب دوف

 نيذنا طالبلا لاجر نأ ةيبوربال ظحال ءرشع عبارلا سيول طالب يف .اوضرُي
 ال ؛رادحنالل مهقيرط ىف ہئاد هبش لكشب اوناك ةّدشب اوضرتسي نأ اولواح

 ءاسنلا نوضري ريدانغلا» .يلليفير رود يبراب بتك امك ا رثكأ ءيش دجوي

 «.نهباضغإ لالخ نم

 ندنل يف حرسم يف .دلياو راكسوأ ةيبذاجل ةيرهوج ةقافصلا تناك

 روهمجلا حاص ءدلياو تاّيحرسم ىدحإل لوالا ضرعلا دعب «ةليل تاذ

 د دلياو .ةبشخلا ىلع رهظي ىك فلؤملل اباط ىشتنملا

 و ىلع عل
 0 نأ هل ءوس نم لوحي دق» :هلوقب هيبجعم خټو

 ناک

 ءضيو ةراجيس نحتدي وهو ًاريخأ رهظ مث «نورظتنيو

 لماكلا ءاردزالا

 «.نخدأ انآ ينوجعزت نأ ريثكب ًاوسألا نم ةو ندا 17 انه

 «ةليل تاذ ّيندنل يدان يف .ةيواسم ةجردل ًاقيفص ياسرود تنوكلا
 ةّيدقن ٌةعطق ةفداصملا قيرط نع هلخبب ًاروهشم ناك يذلا دليشثور دارفأ دحأ

 نمو ضرالا ىلع ةيبهذ

 است يتلا) كنرفلا فلألا ةف نم

 ا

 ارو ةعريسب تنوك 4 لتسا .اهنع ثحبيل ىنحنا مث

 مث نمو «(ةّيدقنلا ةعطقلا نم ريثكب رثكأ يو
 ليبس ةرانإ ىلع دعاسي هئأكو «هتعبرأ ىلع مثجو ,ةعمشك اهلعشأو اهل
 عيلخلا ةسرطغ .هذهك ةءارجب تلفي نأ عيطتسي رودنغلا طقف .ثحبلا

 انمأ .رخآ ٍءيشب متهي ال وهف ؛ةأرملا باجعإ عازتناب هتبغرب ًاقيثو ًاطابترا ةطبترم
 تسيل اهنإ .هديلاقتو ع عمتجا فدهتستف (ئرخألا ةهج نم «رودنغلا ةفرجع

 ٌيعامتجإ ملاع وأ ءاهلمكأب ةعومجم امو اهباجعإ عازتنال ىعسي نم ةأرملا

 نيدهم ابكاذ اونوكي نأ بجاوب ًامومع نوعومقم انا نأ ابو .هلمكأب

 ليصافت نع عفرتي صخش لوح تقولا ءاضقب نورس مهف ءنيَحَّضُمو
 .هذهك

 لجأ نم ال ,قعتملا لجأ نم نوشيعي مه .ةايحلا نف ىف ةداس ريدانغلا

 ذذلتلا سفنب 00 نول انو ةليمجلا ءايشألاب 5 نوطيحيو ؛لمعلا

 اهلالخ نم نكمت يلا ةّيفيكلا تناك هذه .مهسبالم لايح هنورهظي يذلا

 يوغي نأ نم «نوكيريتاس فوم «سوينورتب ميظعلا ينامورلا بتاكلا

 ميظعلا يقاورلا ركفملا ءديلبلا اكينيس نم ضيقنلا ىلع .نورين روطاربمإلا

 ناک يدلاو « سيول

 ةاتف .ءاسنلا بايث

 ةسنألا ,ةياش

 ةقراغلا :تولراش

 :هتبحص ىف اهينذأل



 ءاوغألا فه 13

 نم هنكمأ يتلا

 ه ..اهب رفظلا اهلالح

 لود نم تفقوډ

 ىلإ ةجاح

 3 0 يدلاك
 .لجرلا ءازإ

 0 ىوس عش

 نعي ؛ذالو «ةليمج

 ةيهنم نوكأ نأ يتلع

 اي ؟كبح نع

 كحنم يتلا تازيملل

 بلق !أرلا يز اها
 دوجوم لجرلا
 ام كلذو «كلانه
 اركاب فلعل

 ةيحان نمو .ًاميظع
 رحس لكف «ىرخأل
 فلا نفل

 نم انعنميو ءانرحسي
 «. تاطايتحالا ذاخَنا

 ردح ا

 «تيلوب .ياج . يس 2

 انيتساك سوني

 ربتعي' لمرب وب ناك
 هفغش يف نزاوتم ريغ
 .ةيمويلا تالوسغلاب

 ئحابضلا .هنيرت
 ناك يسوفطلا

 ص رثكا قرغتسي

 ىف ةكلهتشم ةعاس

 ولټ ةصوب هسفنئ رشح

 0 اع يلاوح نونيز هأشنأ يذلا بهذملا يه ةّيقاورلا) «ءنورين بّدؤمو
 رثاتي الو لاعفنالا نم رّوحتي نأ بجي ميكحلا لجرلا نأب لاق يذلاو م.ق
 (مجرتنا :ةرهاقلا ةرورضلا مك رّمذت ريغ نم عضخي نأو حرتلا وأ حرفلاب

 ةرماغم ةايحلا ليصافت نم ٍليصفت لك نم لعجي فيك سوينورتب ملع دقف
 كيلع يغبني ًافقوم ا .ةطيسبلا ةثداحنا ىلإ ديعلا نم «ىربك ةيلامج

 كسفن نم لعجت نأ عيطتست ال - كلوح نم نيذلا كناوأ ىلع هضرفت نأ

 نم ادكاتمو ةّيعامتجالا فقاوملا يف اقئاو تودب نإ ككل داغر اع

 ارايخ ٍءيش لك لعجت نأ وه حاتفملا.سانلا كيلإ بذجني فوسف «كقوذ
 توب اق ال سي لالخ رجضلا فّقخت نأ ىلع كتردق .ًايلامج
 هلجأ نم ٌلَضاَنُي نأب ًاريدج ايش كتبحص نم لعجي

 انقّوشُي اذهو ءادبأ اهفرعن نأ عيطتسن ال ةّيبنجأ ٌدالب وه رخآلا سنجلا

 ال لاجرلا .طابحإو جاعزإ ردصم اشيا کلا مئالملا يسنجلا رولا قلخيو

 ا و ا ی ركل تيت" نعوم
 ا ريدانغلا لواحي ال دق .صاخلا هسنج دارفأ دحأ نم هّنأكو فرصتي رخآلا

 مهف :ديحولا لاجملا اذه يف ًايضرم ًارثأ نوكلمي مهتكل ءاوضرتسي نأ

 سنجلل ةّيسفنلا تاعزنلاو لويملا يّنبت لالخ نم ةلّضأتملا انتيسجرن نوبطاخي

 ونيتنلاف فلودور ةفاهرو ةّقر هاجت صاخ باذجناب ءاسنلا ترعش .رخآلا
 مدع هاجت صاخ باذجناب لاجرلا رعش ؛ةنزاغملا ةّيلمع يف ليصافتلاب همامتهاو

 ةنيدم ىلإ ةبسن) 0 طالبلا یف و .مولاس سايردنا ول ىدل مازتل الاب ةبغرلا

 يداحلا نرقلا ناباي يف (وتويك , ا اذه انرصع يف فَرعُي ام وأ ويك - ناياه

 0 لاجرلل ٌةيِوْغُم ءةداسولا باتك ةفلؤم «نوجانوش ياس تناك «رشع
 تبتك «ةبيهر ةّيلالقتسا تاذ تناك .مهنم ةييدألا طاغألل ةّضصاخو «ّيوق

 نم رثكأ اهنم لاجرلا دارأ .ةينادجولا ةيحانلا نم ٌةديعب تناكو ءرعشلا لضفأ
 ةّيسفنل اهصققتب اون نأ دعب اهبح يف اوعقو ؛ةقفرلا وأ ةقادصلا دّرجم

 - يسنجلا يلقعلا روبعلا نم عونلا اذه .رخآ الجر تناك ول امك «لجرلا

 «ريكفتلا يف هتقيرط 2 کل رخآلا سنجلا حور لوخد ىلع ةردقلا

 وعلا ًارصنع نوكي نأ نكمملا ها هدارفأ فقاومو قاوذأ ة ةروص ى مكع

 .كتيحضل يسيطانغملا ميونتلا نم عون هنإ .ءاوغإلا يف



 ؛ةيسيئر ةروصب سدجلا يئانث نوكي ناسنإلا وديبين نإف «ديورفل أعبت

 مهسنج نم م قرعار وأ ةه تاد و نورغشي سالا مضعم

 حبکت ا ةبقحلاو ةفاقثلل اع 0 ةيعامتجالا دويقلا نكل .صاخلا

 تايحرسم ةّدع يف .دويقلا هذه نم ًاررحت لتي رودنغلا .عفاودلا هذه تبكتو
 تناك حرسملا يف ةيوثنألا راودألا لئدنع) ةعفاي ٍةاتف ىلع ناك ا

 كلذب ةریثم .يبصك ى سبلت ۾ رکنتت نان ىذ نلتم لبق نم عقا ولا يف یدو

 مهفاشتكا يدنا «لاجرلا یىل يسنجلا مامتهالا حاونأ لك

 امك يف دنيلازورب «لاثما يبس ىلع «ركف) .ةاتف ةقيقحلا يف وه يبصلا نأ
 نيلرامو (ةرودنغلا الوكوشلا مساب ةفورعملا) ركياب نيفزوجك تاع 1 ( اھ

 ِتابوبحم كلذب نهسفنأ نيلعاج «مهضورع يف لاجرلاك نسبلي يک شرتيد
 <ذلا ناك ام ًامئاد ءانثألا هذه يف .لاجرلا نيب - حماج لكشب تاتبعشو

 5 لكشب ث ثّ
 ئدقرا' «(قادرألا ؛هجولاو ةيوننأ حمالم و ۰ ىدل ناک .ةيّصاخلا

 ذنم ءاسنلا هايتنا بذتجاو «نويعلل ًاجايكام عضوو ةشكشكم ةترهز ًاناصمق

 اب دعب اميف نورس ن

 يلا هع ا يوقع. يقل يقل

 جودزما رحسلا» ّنأ رجاج كيم نع لاق رجا د تشک < مالفألا عناص .ةيادبلا

 تايتفلا ىلع هيدل تناك ىتلا ةيبذاجلا نم امهم اوز سا ام ناك ةيناسنجلا

 «تّمت دقف عقاولا يف الا نع يعواللا ىلع هلعف لعف يذلاو ... تاعفايلا

 سوه عضومك هيلإ رظنلاو ةيبرغلا ةراضحلا يف يوثنألا لامجلا ةبلوق ؛نورقلو
 ًاهنجاو نأ موهفملا نم هنإف اذل «يروك ذلا لامجلا نم ريثكب رثكأ يسنج علوو

 نم ريثكب ربكأ ةيئاوغإ ٌةَوق هيدل ناك تفيلك يرمغتنوم هجوك لكّشلا يوقنأ
 .نياو نوج دنع يتلا كلت

 ناك دك ةر اا ةجايشنلا يف ناكم هيدل رودنغلا زمر

 «سورلا عم هتوسق يف يلوجر ؛يوئنأ وه امو يروكذ وه ام ًابيرغ ًاجيزم
 هرهظم يف يوثنأ كلذ عمو «ضيبألا تيبلا جرم يف مدقلا ةرك تابعلو
 يليئارزد ناك .هتيبذاج نم ًاريبك ارج ا اذه ناک .قينألاو قيشرلا

 ككشي ضعبلا لعج امم ؛كولسلاو سابللاب قّلعتي اميف ةردنغلا ديدش ًارودنغ

 هدقتعي اب مامتهالا مدع ىف تّلجت ىتلا هتعاجش نكل «كلذل ةجيتنك هيف

 ّنمهي ءاسنلا نأل «عبطلاب ءاضنلا هب او .ًاضيأ مارتحالا هتبسكأ هنع سانلا

 لبق 8 ا

 نعاس یش لك

 ايل . ime ا 7

 كرف ىف ناقفنت اتاك

 یس س س ' نم هيتس اوه

 بیخ اب نومدقلا

 عم ءامابو

EE: <i3  

 شرب وب ...ايبويوح

 مدختسی ناک هنا لاق

 اينابماشلا ةوغر

 تاذ ةيلاعلا

 هيدل ناك . تابارُعلا

 ا «طوعس هبلع 65

 ال ناك فيلا

 ىف هيف ريكفتلل لاجم

 0 ءءاتخلا

 ع تناك هيزافق

 دهعلا لالخ نم

 ىلإ مهتايصفتب

 ةدحاو - نيوتكرش

 ىرخ لاو ياا

 صضعب يف ٠ن اهب وا

 ةيآ ىلع «نايحألا



 ءاوغإلا نف ه 4

 حبصأ دقف «لاح
 ةقانالا دادبتسا

 .قاطي' ال هلمجمب

 ملقا ينوب دلا

 كرنو راحتنالا ىلع

 هنأ اهيف لوقي ٌةلاسر

 ناسا عيطتسي ال

 لافقإ ماس 5a -ايزم ا

 .اهكفو رارزألا

 :بولقلا ةيعل 5

 تيبراه تاركذم

 يزيل ريرحت «نوسلیو
5 

 شنالب

 يكللا بولسألا اذه
 [رودنغلا) هعفري يذلا

 ةيكللا ةورذ ىلإ
 رودنغلا «ةيقيقح ا

 نم اذه ذخأ دق ناك

 يناوللا عاسنلا

 نودي نهدحو

 اذهل تامهصم

 رودنغلا نإ .رودلا

 م ام اعون نميهي

 مادختسا لالخ

 ةقيرطو بولسأ
 لالخ نمو .عاسنا

 باصتغالا اذه

 ءاسنلا لعجي ةثونألل

 نقفاوي نهسفنا
 هيدل رودنغلا ...هيلع

 ةعيبطلا دض يش

 هبح «يلامجلا هسح «ةديمحلا هتاداع ةثامد َنْرَّدق دقل رولا اغا

 يسيئرلا يليئارزد ةطلس دامع .ةيوثنألا هصئاصخ ؛ىرخأ ةملكب  سبالملل

 .ايروتكيف ةكلملا :ةبَجْعُم ىثنأ عقاولا يف ناك

 جور دق .رودنغلا ةّيعضَو ةدلوت دق يذلا يرهاضلا ضفّلاب ا ال

 روات باغ ناطيشل | إف ءيحيسملا توهاللا يفر ةيوثنخلاب هبايترال عمتجملا

 نوكي ام ًابلاغ 0 0 ؛هناتتفا بجحَي اذه 0

 .ةققحلا ريغو

 ف نوک عمتجم يف .سابتلالاو ضومغلا وه َةّوَقلا هذهل حاتفملا

 ا لاثتمالاو عايصنالا ضفر ناف ةنّيبو ةحضاو عيمجلا اهبعلي يتلا راودألا

 أحقو ءايوثنأو اًيروكذ ءاوس ٌدح ىلع نك .مامتهالا ريثي فوس رايعم
 ؛ايعامتجا . 0 00 لايح 00 نر 00 اقيقر ءارحاسو

 .اهليخت 0 e رق

 :زمرلا

 نايحوي اهنولو اهلكش ةيبلحسلا
 ۶ حخسفتمو ولحم اهريبع «نيسنج اب بیرغ لکشب
 «ةيانعلاب ةدهعتمو ةقيقر .ةيئاوتسإلا رشلا م اهنإ

 ىرخأ ةرهز يأ لثم تسيل اهنإ ؛اهتردنل ةردمم اهنإ



 رطاخملا

 لمعت وأ ل انتي ام اناغ اهر هنأ يه .هتاكشم اضيأ نكل «رودنغلا َهّوَق

 ن م جوا انه نأ نم معلا .: نسسجلا راودأب لصتت ةّيكاهتنا رعاشم ربع

 اقل ر تعال ا ا E دينمو وعم طاشنلا

 یز یياسنلا هاجت لئاه ٹدذاج ونيتنلاك E ناك ااا e ٍةآقو ميظع
١ 

 2 اوجر ريغ هن وکب تاماهتالا هبحاصُت بلكلا ةمزالم هتمزال ' .هوهرك لاجر لا

7 

 ٍةجردن ةبوبحم ريغ مولاس تناك .اميظع الأ اذه هل ببسو ,فرحنم لكشب
NSدعا بردا اعرو فقس جلا  SEE 

 توش دعب اليرلع تيكا اهدض ٌةيساق فحص ةلمحا تداقو «ةريوغ

 ضعب لواحي .اذهك GE نكمي ام رينقلا كانه .فوسليفلا

 سيل اذه ّبكل «مهسفنأ مه اهوقلخ يتلا ةروصلا اوبراحي نأ ريدانغلا
 ءيش يأ ؛ةمكالم تايرابم يف طرخني ونيتنلاث ناك «هتلوجر تبثيل :ًافيصح
 ل لا او دف ودبي ال عضو ىلإ يهتني ناك .هتلوجر تبثيل
 ؛ةياهنلا يف .ةسرطغو 2 ةعسب (ةّيضرعلا) ةرّيعماو ةئزاهلا عمتجما تاقيلعت

 مهنع سانلا هركفي ام ًاَقح نوتتهي ال مهنأ يف نمكي ريدانغلا رحس نإ
 0 ناك امدنع :ةبعللا لوهراو يدنا اهب بعل يتلا ةيفيكلا تناك كلت
 لقتني ناك هّنإف ءام ةحيضف علدنت تناك وا رغ نك سالا

 aT هسفن نع عفادي نأ ا الب يدعم هونت ل !! ةطاسبب

 .لوقي ناك هنا ول امك .خلإ ؛عمتجما نم م ايلعلا تاقبطلل يتيز ماّسر ل

 ىلع سانلا ةردقب امنإو هيف ال ةلكشملا نأ ءءاردزالا نم ةسملبو

 .هابتنالاو مامتهالا

 ٌدَتعا لمرب وب .ًادودح فرعت ال هتفرجع را
 ناك ىسيئرلا يعامل هيعار ؛ةعذاللا هتيرخسو هتينب ةقاشر :نيببسل هسفنب

 یاشعلا ف ةليل تاذ .ًانيمس «ةقحاللا تاونسلا ربع کک يذلا زليو ريمأ

 نب اي در ايه» .ةشخب لمرب قّلعف مدخلا ريبكل ًابلط سرجلا ريمألا نر
 ءجورخلا قيرط ىلإ هنودشري مدخلا لعجو «ةتكنلا ريمألا غستسي مل «.ريبكلا

 .نونجلاو رقفلا ىلإ لمرب ردحنا «ةّيكلملا ةياعرلا نود .ًةيناث هعم ملكتي ملو
 يقيقحلا رودنغلا .هتحاقو طبضيو سيقي نأ بجي رودنغلا ىّبحف نذإ

 7 ا
 ایج يي ونحو

 8 4 ا
 دیدحتااب وه ید 4

EKSىلع هئردق  

 .دودح الب ءايغإلا

 «رتاهول ل وجت -

 كور ىضاعما
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 ب امو يوقلا اهدمتعي قا ًايحرسم ةجرخلا ةظاغإلا نيب ام قرفلا فرعي
 نأ صاخ لكشب مهنا نم .قحب نيهت 1 «يذؤت «حرجت يتلا ةظحاالملا

 ررضلا لازنإ نم مهنكمت غقاوم يف نونوكي نيذلا كئلوأ ةناهإ ىشاحتت
 لضفأك عجنت دق (رودنغلا ةيعضو) ةيعضرلا ّنإف «عقاولا يف .كب ةراسخلاو
 .خلإ نييميهوبلا «نيناّتفلا  ةّيذالاب مايقلا نوعيطتسي نيذلا كئلوأل نوكي ام

 فارعألا رودس ا یو ةايح ايحي . خلإ ماسر وأ بتاك وه ئميهوبلا)

 حج نال ىلع كيلع بجي .زمعلا ملاع ىف .(مجرتملا ااا ااو

 ءضرُم لكشب ًافلتخم نك .كيدل رودنغلا ةروص نم تَفَحُنو لَدعُت نأ

 لعجيو ا 6 ادعم ا نوكت نأ نع ًاضوع ا

 .نامألا مدعب نورعشي نيرخآلا

2 5 



 ىعيبطلا

 سودرفلا يه ةلوفطلا

 غا نك ناد لاخي يذلا يهل
 ىعيبطلا دسجي .هقلح يعن نإ عاو ريغ وا

 مدعو صالخ حلاو ةيوضعلا - ةدشب ةانمتما ةلوفطنا صئاصخ

 كاذ ىلإ عجرنف «رسيلاب رعشن «نييعيبطلا ةرضح يف .ءاعدالا

 اب فلا .ةحرم ا مهحورب انتتفا نا دعب ىبهذلا دهعلا

 «مهتالواحم ءازإ انفطاعت نوريثتسيف «ةّوق EE نوعنصي

 ءيرطف اذه مظعم .مهتذعاسمو مهتيامحب بغرن اننولعجيو
 نع ةرابعو .ديف لاب هم اضعب كل «لفطلا دنع امك

 يكل يعيضلا ةفقو دخَنا .ةدوصقم ةيئاوغإ ةروانم

 ةطبغب مهّدعُتو سانلا ةيدايح ديحت

 .ةدودحم ريغ



 ىعيبطلل ةيسفنلا تامسلا

 نم نرناعي مهف .اهب مهلّيختن نأ بحن ىتلا ةءاربلاب اوسيل لافطألا

 ةعاطتساب ناك اذإ :ةبعل اوبعلي نا نوملعتي مه .نيدشارلا ملاع يف مهفعض

 يش هنإف ءام يقوم يف مهتابغرل نعذُي ناب ادلاو عنقت نا ةيعيبطلا مهتءارب

 ءارطإلا وأ موللا ىف نيفرسُم :رخ' يقوم ىف اًيجيتارتسا همادختسا نوعيطتسي

 مهفعضو مهتشاشه تناك اذإ ,مهدارم ىلع اولصحيل ةبسانملا ةظحللا يف

 .رثأ قيقحتل همادختسا نوعيطتسي ءىش اهنإف اذل .ةجردلا هذه ىلإ ةباذج

 ريغ ْرثَأ هيدل يعيبط ءىش يأ نأل ءألوأ ؟لافطألا ةيعيبطب ىوُغُت اذان

 ةيدعرلا فصاوعلاك - ةيعيبطلا رهاوظلا تعرز دقق ءلزألا ذنم .انيلع فولأم
 انرضحت دادزا املك .فوخلاب ٌةجوزمم ةبهر ناسنإلا ىف - تافوسكلا وأ
 ريثكلاب انطيحي رصاعملا ملاعلا؛ربكأ انيلع ةيعيبطلا رهاوظلا ا ناك ءانمدقتو

 لباقلا ريغو ئجافملا ءيشلاب رهبنن انلعجت ةجردل عتطصُمو لوغشُم وه ام

 الو دشب مهنأ امب نكل «ةيعيبطلا ةردقلا هذه اضيأ نوكلمي لافطألا .ريسفتلل

 ءدهج نود ىّنأتت ةئناهلا هتيجسو لفطلا ةبوذع نكل ءءاضرإلا نولواحي
 ًايوغُم نوكي ام ًةداع ىنالقعلا ريغ ءىشلاو  ىقطنملا ريسفتلا كلذب َةيَدَحَتُم

 ىلإ هنم انيفت دق اتك ًاملاع لتي لفطلا نأ وه ءاذه نم ٌةيّمهأ رثكألا
 نع ًامهو وق اننإف «تاالزانتلاو رجضلاب ىألم نيدشارلا ةايح نوك .دبالا

 ةرتف نوكت ام ابلاغ اهنأ نم مغرلا ىلع «يبهذلا رصعلا نم عونك ةلوفطلا

 ةلوفطلا نأ وه «لاح هيأ ىلع «هراكنإ نكمي ال امم .نيميظع ملأو بارطضا
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 روصعلا ربع ايتدق
 ةييذاج كنانه ناك
 ةريحم ًابلاغوم ةميظع
 املك .لاجرلا هلي

 هاجت مهؤايتسا ريثأ

 اذهو - ةنهارلا مهتنيب
 مم ًاريثك ثدحي ام

 مهنإف - ةيافكلا هيف

 يضام ا ىلإ نوصكني

 مهنأ نولمأيو

 نيرداق نونوكيس
 ةفيقح وتبني نأ نالا

 ويف ذا يذلا مالح ا
 د ا

 ال حجرألا ىلع
 ةيقرل نيعضاح نولازي
 منهل ا ر
 ريغ مهترکاذ لبق نم
 ةبقحك ةيعوضوم ا
 ريغ ميعنلا نم



 ءاوغإلا نف ه 0

 .ديورف دنومغيس -

 نم ةيتسايقلا ةخسنلا

yةلماكلا لامع  

 ديورف دنومغيسل

 «سفنلا ملع ىف

 23 دلجيلا

 سيمريه دِل امدنع
 ناف نيليس لبج ىلع
 ىف هتعضو ايام هندلاو

 د ىلع قاد
 اغ هنأ الإ .ةطنحلل

 ىلإ ةلهذم ةعرسب

 ام درج «ريغص الو
 ,هيمدق ىلع ففو
 ثحبي بهذو لسنا

 ىدل .ةرماغم نع

 ءايريس ىلإ هلوصو
 ولوبأ ناك ثيح

 ًاسسح ًاعيطق یگ

 ررق دفف «راقبألا نم 5
 نكل .اهقرسي نأ

 هب ىشت نإ ةفاخم

 دقف ءاهفالظأر اثآ

 ًاددع ةعرسب عنص

 ءاح نم ةيذحالا نم

 ةكلاهتم ٍطوْلب ةرجش
 فالظأ ىلع اهّدشو

 يوطني اليك رقبا
 ءاهتحن نم بشعلا
 دئدعب اهداق ينلأو

 .ةايحلا هاجت نين 0 انيدل ناك دقف 0 ةنّيعم 1

 ا ا يتلا لسا 8 اعام رك ذه نيل

 ا سرب ايعتسن «لفطلا روضح يفو

 دشرلا ةبرجت مهدرجم لأ ام ةقيرطب اورتدت نأ مه ن يملا ثوم

0 
0 

 ER 1: هنأش نم اذهف بطلاب نفط ا ت مه 5

 ا .هب اوظفتحا ام يه ةيحورلا نإ خالا .ةقفشلل نيريثم ذأ شب

 نويعيبطلا نووغملا .مهترطيس قاطن نم نع َءيس يه ةيلوفطلا نأ لّيختت

 ؛اهيوتحت يتلا ةيئاوغإلا ةطلسلاو «ةنّيعم ةيّصاخب ظافتحالا ةميق اركاب نومّلعتي

 ءاهيلع ظافحا اورّبدت يتلا ةّيلوفطلا تامسلا كلت نورّوطيو نوؤياهتي مه

 نيس هنأ .حاتفملا وه اذه .يعيبطلا هرحسب بعلي نأ لفطلا هّلعتي امك امامت

 ّيناطيش ٌلفط انيف باحاو لک يف نمکی هنأ اب «هسفن ءيشلا لعفت نأ كتردق

 دب رّرحتت نأ كيلع بجي ؛حاجنب اذه ل اعفتل ليس ىل ف <ل دباكي

 < روهظلا نم ةّيعيبط لقأ ٌءيش دوز ا اظ قلاع

 خابطنالاب ثارتكا دودبو 0 ب ؟؛ةّرم تاذ كيدل تناك يتلا حورلا

 روما ا توداي نيذلا كئلوأ عم ريثكب ًاحماست رثكأ سانلا .تنأ دلو يذلا

 نونوكي ام «هيف مكحتلا نكمي ال ٍلكشب ىقمح نودي ن نيذلا ءاهاصقأ ىلإ

 نأ لبق هيلع تنك نم ركذت .ةسامحلا هزوعت ةّيلوفط ةحسم يذ شار عم

 رودب مايقلا ىلوتتل .ءاوضألا نع ءاوزنالاو عضاوتلاو بيذهتلا يف ةياغ حبصت
 .ةعافي رثكألا فرطلا ؛لفطلا عضوم يف ًاَيلقع كسفن عضوم «يعيبطلا

 مظعأ نأ كمل ا

 اا

 کپ .دّدرتملا رهظمب

 .ملاعلل رصاقلا مهفلاو فعضلا يه ةءاربلل ةيسيئرلا صئاصخلا .ءيربلا
 ال ؟يشحوو نبا ملاع يف يشالتلاب اهيلع ٌموكحم هنأل ةفيعض 0

 ىنأتي هروصق وأ مهفلا ءوس .هتءارب ىلع بظاوي وأ يمحي نأ لفطلا عيطتسي



 3 سل ريخلا لئاسمب TT نم

 انلعجي مهمهف روصق «فطاعتلا ريثي لافطالا وسلا اهسسمي مل
 .فطاعتلاو كحضلا نم جيزم eS «كحضن

 سب ائيرب سيل دشارلا ىعيبطلا

 اربلا لماكب ظفتحتو ملاعلا اذه

0 

 E .٠ م 3
 يف ومش لآ .ليحتسما نم - يقيق ل

 نوقوتي نييعيبطلا إف كلذ عمو .ةء
 ١ ا

 .ةءاربلا مهو ىلع ظافحلا نورّيدتي مهن ةجردل ءيربلا مهرهظمب اوكشمتيل
 لا اوبلجتسيل ۾ ضا حضي مه

 دنع ثئاحضلل اريثم هنوك نيبتي يذلا رمآلا .ةكيرب ٍنويعب ملاعلا اوري نولازي

 دينك .فعاضم لكشب نيدشارلا

 ي دب الف ,نيلاعف اونوكي

 ودهوش اذ ی بلطَتُم ريغو

 عابطنالا اوكرتي نا مهل لضفالا نم .ةقفشلل نوريثم مهنأب عابطنالا قولو معز N 7 1 00 5206 هعمل 2 1

 لالخ نم و'غ

 ص 000 8
 یتح نكلو «دوصمم ۾ دمعت أداه نم

 لوقصم هنا ىنع هورهْظُي نأ ن . نيدشارل

 فوسف ةءاربلا ليثمت نولواحي هاكر

 تاحيملتلاو تارظنلا لالخ نم ؛رشابم ريغ ٍلكشب فعضلاب

 0 .حضاو ٍءيش يأ ا ءاهبف مهسفنأ نوعضي يتلا فقاولا

 ةّصاخلا كتاياغل هفييكت نيرا تن يعني ليثمت وه ةءارب بلا نم طمنلا

 .ءاطخأ وأ فعض طاقن ةيأ ىلع ديك وتلا مّلعت

 دق انك .فوخلا فرعت ال ةراسج مهيدن نويتيرفعلا لافطألا . تيرفعلا

 مهلاعفأل ةلمتحلا بقاوعلا نوري ال مهنأل كلذ .نيدشارلا نحن اهاندقف

 یس اوذؤي نأ نكمملا نم ليك يللا ضعب رعاشم حرج نكي فيك
 مهئارتكا مدعو مهتالابم الب ن ومَعتتمو ,نوقيفص تيرافعلا .ةيلمعلا لالخ

 د OE للا ةفيقخلا مهحورب كنودغي مه

 ةجاحلا عفادب كلذو فينعتلاو خيبوتلا لالخ نم ةيعيبصلا مهتقاطو مهتّيويح

aTاهيا رك ديرو اب  
 .نيعيطم ريغو ءايقشأ

 نع اهب نوفلتخي يتلا ةيفيكلا ببسب نييوغُم نونوكي نودشارلا ةترافعلا

 .دودحلا ىصقأ ىلإ نوبهذي مهف «يقنلا ءارهلا نم تامسن مهفصوب .انتّيقب

 الف ءرودلا تبعل اذإ .ةيعيبط يلاتلابو ءاهب مكحتلل ةلباق ريغ مهتترفع نأك

 ہک ءقراسخل ا ولوب
 هم

 سيم يه ةيعدجخ

Rkا  
 و ےب و هاا تلح

 !ديعب . يشم هلا ٠مم
 * " هم 3

 0 نك نسوا 2 هثحب ف مس وئيأب دعب

٤ 
 هح 1 ا

 يف سر ا ٢
٤ 

 یم رج کف « ارىس ا د يرو 5

0 
 رعي لا ىلع هدياهن نإ لع بالا

 اهتعي عب
 1 اک
 “ےہ دیم

 س س

 ر تا س ا

 ههو سو نیلی أس 00 00
EEA,8 8 0  

 «كورحنالا تاياغنا

fما  
 یف هاو يع ىمض

9 0 
 تااهاج الا فلتخم

- 0 

 کل «هرثا اوبقعتيل
 هن“ 9 2ا ر۰

 لرد «هديوض ةرتشلو ل ع

 و 4 .

 وع | عا ین
  'ریحح ن ملی , ١

. 7 

 ربع مهنم قیرف رم
 اوعمس دمو ءايداكر أ

 یو تاون
 دق اونوكي مل ًاموتکم

 لبق نم هلثم اوعمس

 مهتربخأو ءطق
 يضر سلي ليس ةيروح ا

 نيكل رسام يف
 ابوهوم ًالفط نأ
 دلو دق ناك ةياغلل

 يدلاو ءارخؤم كانه
 هوحن فردصتت تناك

 ناك هنأو :ةضرممك



 ءاوغإلا نف ه٠ 2

 ةبعل بكر دق

 نم ةعراب ةيقيسوم

 نطبو ةافحلس عرد

 اهتطساوب يتلاو «ةرقب
 ىتح هما دش ااه

 نتو ۰ .تمان

 نب ىلع لصح
 ةهلا_ تلاس 8؟ةرقبلا

 .ةزفحت م ا تاباغلا

 نيتعطق شحلت يهو
 ناويح ا ا

 جراح نیتطوسبم

 له» .فهكلا
 لفطلا نومه
 6؟ةقرسلاب نيكسم ا

 متو .نيليس تلأس

 ا كل ي
 هنوكو «ولوبأ رهظ
 ةيوه فشتكا

 لالخ نم قراسلا
 بيرم ا كولسلا ةبقارم

 ةحنجألا ليوط رئاطإ
 «فهكلا ر
 ا١ ظقيأ دقف

 هنأب ةَّدشب اهربخأو

 سيمريه ىلع يغبني

 رقبلا عجر نأ
 ايام تراشا .قورسما

 ناك يذلا لفطلا ىلإ

 يف افوفام لازي ال

 رهاظتيو هطامق
 ايو تخرصو .مونلاب

E رخخآلاو نيحلا نيب سانلا رعاشم حرج لايح قلقت
 .

 طي نأ هنأش نم كلذ نأل مدا ودا رذتعت ال طقف .كنوحماسي فوس

 اجا أ ريل كح ىف اكسر ولن «تلعف وأ تلق امهم .رحسلا

 .دجلا لمحم ىلع ًائيش

 ةلباق ريغ ةصاخ ةبهوم هيذل ةزجعملا وأ الا .افطلا ا

 .ةضايرلا يف «حرطشلا يف «تايضايرلا يف «ىقيسوملا يف ةبهوم :ريسفتلل

 ءالؤه نإف «ةرفاوو ةبصخ ةراهم هيف نوكلتمي يذلا لقحلا يف لمعلا ىدل

 را نئنانف !وناك اذإ ا ربع نم ةزجنم مهلاعفأو «نيسوسم ودبي لافطألا

 اباطَتم ءّيرطف عفاد نم ًاعبان ودبي مهلمع ناف «ترازوم لاثمأ نم «نييقيس هيقيسوم

 مهف «ةّيدسج ةبهوم وه هنوكلمي ام ناك اذإ .تفال لكشب ًاليلق ًاريكفت

 اتلك يف .ةّيوفعبو :ةّيودي ةعاربب «يدايتعا ريغ ٍطاشنب مهيلع مع نونوكي

 .اننتفي اذه .مهرامعأ | نم ٌةبهوم 0 كودي نيت ہتلاحلا

 لكشب اورّبدت نيتبئاجع ًالافطأ نونوكي ام ًابلاغ نويبئاجعلا نودشارلا

 ةيوفعنا .ةيلاجترالا مهتاراهمو يتفلا مهعافدناب اوظفتحي نأ رظنلل ِتفال

 دلل 2و هليل ربا ايما ين يش لك نو ا ردا ي يغ ا

 .سانلا لويع يف ودبن فيك 0 نأ رتو ردحب فدصتن نأ ملعتن نأ

 ةلهس ودبت نأ هناك نم ام ةراهم ىلإ ج اتت تنأق ةيوجعألا رود بعلتل

 TT تناک اذإ .لاجترالا ىلع ةردقلا بناج ىلإ ةّيعيبطو

 انيه ودبي كلمع لعجت نأ مّلعتتو اذه يفخُت نأ كيلعف «نيرمتلا بلطتت

 ترهظ ءلمعت ام ءارو نماكلا دهجلا تيفخأ املك .دهج ريغ نم ًازجنشو
 ةيئاوغإو ةيعيبط رثكأ

 نومحي سانلا نف ءنسلا يف مهمّدقت ءانثأ . عافدلل بها ريغ قشاعلا

 مهنأ اذه نمث .ءافكنالاو قالغنالا لالخ نم ةلؤملا براجتلا ءا زإ مهسفنأ
 لافطألا نكل .ةيلقعلاو ةّيدسجلا :نيتيحانلا نم «نيبلصتم ايجيردت نوحبصي

 نوكت ةّيلَبقتلا هذهو «ةبرجتلل نيحتفنمو نيّيمحم ريغ لاحلا ةعيبطب نونوكي



 ىودعلا ةجيتن أبت لقأ حبصن ل افطألا "نوضح مدل تح دعبأ ىلإ ةباذج

 .مهلوح ي دج وتلاب انتبعر 37 :نستسلا ره اذه .مهحاتفناب

2-0) - ۱ . 3 1 a m= ةيامح َةَيمع لوح نارودلا ام ةقيرطب نييعافدلا ريغ نوقشاعلا رّبدت 
 م 02

 امه ابلاع مه .لفطلا ER ةحّتفتماو ةحارملا حورلا كلتب !اوظفتحاف («تاذلا

 ودبيو .نوقينأ 4 نوليمج مهف :ةيدسجأ ةيحانلا نم ةيحاورلا هذه نورهظي

 عج ن نم نيرخ ا سادا نم ق هع رسب نسل يف لومدهتی مهنا أ 0 .N 2 ل UE أ

 ف 3

 ١ هذه ناف «ىعيبطلا صئاصخ ىف ةتيمش ةّيعافدلا .اعفن رثكألا یه ةيصاخ
 ن 5 0

 ركشب فرصت ؛ءاوغإلا

 ا ءاهفده 00 يعافدلا ر ريغ قشاعلا

 لعافتت الأ ملعتت نأ مهلا ن م .ءاوغإلا نم ًاجرحو ًامساح ايرج لاكشي ي ىذلا

 ادار قاما هيت مك راقت تع ندي نحنا :يعافد ل ركشب

 25 ا E لا ادب 8
 .نیرحالا سانا یدل ةيعافنل خير يع

Uر 1  
 وا هقده دنع حباوكلاو عناومل

2 3 

 .كناطلسو كرحس تحت ربك ري وهسب لوعقي ترق

 نييعيبطلا نيوغملا نع ةلثمأ
 تا E مفطك ./

eكلل أجلم يف هّمأ تعدوأ نأ دعب ٌةصاخ  

 رقف يف تاونس نيلباش يلراش
 ا يس هادي نظل 3

 E رو لب لق ع ودم «شيعلا عفادب لمعلا ىلع اربجُمو

 ناك نيلباش نکل .يىديموك ٍليممك حاجنلا ضعب ىلع رمألا رخخآ يف

 مع ركع عقال ىف ناك امدنع 0 ماع يف ءاذلو .حماج لكشب ًاحومط

 .مالفألا ةعانص , دا ىلإ ذفني نأ الما ةدحتّتملا تايالولا ىلإ رجاه «هرمع

 راودأ دجو «دوويلوه يف هقيرط ٌقشي وهو
 هيد ناك نيلباش نأ نم مغرلابو (ةديدش تناك ةسفانملا

 ادب حاجنلا نأ 35 ةطيسب ةيضرعأ

 : :لاثملا بعص
 ٍلكشب عربي لالا لإ 5: ليقودواف يف اهمّلعت دق ناك يت هلا تاحزملا نم ةريخذ

 «(مسجلا تاک ر ىلع دمتعت تناك ىتلا) اسلا ةباعدلا ىف صاح

 زابمجلا يف ًارهام نكي مل مل .ةتماصلا ايزيموكلا نم ا اعر تناک يتلاو

 وتيك رتسبک

 ريصق مليف يف ةلوصبلا رود ىلع لوصحلا نيلباش رّبدت 1914 ماع يف

 صّصخمملا يزلاب هوهل ىدل .باصنلا رود ناك هرود .شيعلا زارحإ همسا

 ه١ سيم يه طق

 2 ا
 اج / مح «٠
 ی یک ر

, 
Jكانهو «بامصيأو  

 1 ا
 مدعو 5 هقر مست 35

 ايلدك دلاجلا تعصق

 ن “ا 0 7

 اهراك ناك هرابتعاب
3 35 
 هبا لأ قيادات

 اقف ءا ناك دياولا
 نأ ىلع منعش

 نكت ع أر بأأب بسيجعي

 طبقت مل كوب 1 هيك ع

 1 يحن 1 «  تيمريهو

 ذإ فرتعاو تخ

 ءادج لسحو لاق

 : يعم لاعت

 نيستا تحبذ دقف

 نعل امهتعطقو :طفقف

 ةعطق ةرشع يتنئا

 ةهلالا ى / نابرقک

 Lin o e يىتنثالا

 نا «؟اهلإ رشع

 هلإلا نمف» لوبا

 ٠ (؟رشع ىناثلا

 «يديتس اي كمداخ و

 ميم ريش باجأ
as 5 

 نط ! ملو .عضاوتب



 ءاوغإلا نه هه 4

 ؛ينّصح نم 0
 تنك فنا سابع

 تفرحو ٠ اج عاج

 0 4 . يغبني امك يقابلا

 سيمريه] ناهلإلا
 لبج ىلإ اداع [ولوبأو

 یک ثیح «نيليس

 هما سيمريه

 ناك انك ج او
3 

 دلج تحت هابحن دق

 كيدل اذامو .٠ .منع

 ٠ .ولوبأ لاس «؟كانه

 «كلذ ىلع باوجك

 هتراثيق سيمر يش ريظأ

 اثيدح ةعرتقم ا

 عرد نم ةعونصم او
 فرعو ةافحلسلا

 بلسي احل اهيلع

 هتشيرب ةياغلل بللا

 اهعرتخا دق ناك ىتلا

 سغن يفو ءاضيا
 ىي ذخأ تقولا

 ولوبا لبن ادیجع

 ىف هتحماسم تمتف

 ولوبأ داق مث .لاخ ا

 ىلإ جهتبماو ئجافتم ا

 فزعي وهو «سولياب
 كانهو «قيرطلا لوط

 ةيشام ا ةيعب هاطعأ

 اهافخأ دق ناک يتلا

 يدلو . .فهك يف

 لوبا حاص «!ةففص

ب هسايق ٠. نم:ربكأ ًالاؤرس قدرا دق
 عتق كفاضأ دئ نمو «تارمغن ةّدع

 0 سك اعتم ٍلكشب اهني ذأ دعت لاه مزج هليخلا قاس ةا

 AS ةن أ
 ا ةن دب دقف «بايثلا عم .اقوصلم oy «يشملل

 عيمج مث نمو اصعلا ريودت مث «ةفيخسلا ةسئكمل 2 98 ةايحلا ىلإ ثعبنت

 ا اار 3 دحي م «ويدتسإلا سيئر « تينيس كام .تاح ل زا عاونأ

 ةعضب نکل يالفألا ١ يف ل 1 نيلباشل ناك اذإ اميف كْشو ءأريثك ًاكحضم

 رهاما يدون 17 ةصّصختم ةا تبتک .فلتخم وعش مهدوار داقيلا 2

 وه ةقاشرلا يف ةياغو رّوهتُم عداخم ٍرماقم رود مليفلا اذه يف ذخَأَي يذلا

 (.ةعيبطلا يبوهوم نم ٍدحاوك فرصتي يذلاو ءلوألا زارطلا نم ّيديموك
 .اداريإ ققح مليفلا - اضيأ نودهاشملا بواجتو

 نيلباش زيم يذلاو «شيعلا زارحإ يف ساسحلا رتولا سمالي هنأ دب ام

 ناك «ةتماصلا مالفألا يف نولمعي نيذلا نيرخآلا نييديموكلا دشح نع

 ةر نورك نأ داك د ةجادسلا یا يتلاو اهبعل يتلا ةيصخشلا ةجاذس

 رثكأ رودلا نيلباش لقص دقف ءام ِءيش ىلع القم ناک هنأب ًارعاش .ءاردزالل

 لعج ناك حاتفملا .رثكأف رثكأ جذاسلا رهظمب هرهظأ ام «ةقحاللا مالفألا يف

 رود بعل كنب يف .لفط نويع لالخ نم ملاعلا ىرت اهنأ ودبت ةيصخشلا
 صوصللا موقي امنيب لاعفألا ميظع نع ةظقي مالحأ هدوارت يذلا كنبلا باب

 ناك د يف أّيهم ريغ ٍدعاسم رود بعلي «نمرتسملا يف ؛ىنبلا يف مهلمعب
 ؛(ةرشابم ضرألا ىلع ٍةمئاق) طئاح ةعاس ىلع رامدلاو بارخلا لزنُي يذلاو
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا قدانخ يف ٰيدنج رود بعلي «فتكلا ةعرذأ يف

 رايتخا ىلع نيلباش صرح رب ٍلفطك برحلا لاوهأ عم ًالعافتم ؛ةنيعللا

 يعواللا يف ذ مهايإ ًامدقم ءاينامسج هنم مخضأ اوناك نم همالفأ يف نيلثمملا

 هو هلاطمإ ااو .ةوق الو هل لوح ال لفطك هسفنو نيرّمنتُم نيدشارك
 ةيئامنيسلا ةيصخشلا تادب : :بيرغ ٌءيش لصح دقف «هرود يف قمعأ لكشب

 دق ناك هنأ نم مغرلاب .ضعبلا امهضعب عم جامدنالاب ةّيعقاولا ةايحلا صخشو
 همليف لجأ نم ديش دقف) .اهب ًاسووهم ناك هنأ الإ «ةبرطضم ةلوفطب يظح

 اهفرع دق ناك يتلا عراوشلل ل صألا قبط دوويلوه يف ًادهشم خيرلا جراشلا

 يعفاي وأ نيعفايلا ةبحص ًالّضفُم «رابكلا ملاع يف نظلا ءاسأ (.يبصك
 .نهب نرتقا امدنع تاقهارم نک عبرألا هتاجوز نم ثالث :بولقلا
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 كحضلا نم اجيزم ناباش ردا دغف «رحا يديموك يا نم رت

 ةقيرطلاب ههل EEE رعشت ۾ :ةّيحلضلا دش وب همهفتت كلعج 6

 داب نودهاشملا او

 ا د ىلع يكبتو نا تاق“

Eيف ٍقيمع ام ٍناكم ن رم عبن  

 ةعضب لالخ .رمألا عقاو يف هسفن يد ناك اب ءاملخم نإك هاب  ةلخاد

 .ملاعلا يف ةرهشا ر دكألا لثمملا نيلباش حبصأ شيعت ' زارحإ جاتنإ نم نينس

eعم علا هةيلزه بنک نیلباش لکش ىلع  

 ايلاع زمر حبصأ ؛ةريصق صصقو ةيبعش تاينغأ

 يتلاك .ةلئاهل ا دوشحلا تافاتهب لبقّتسا ءاهرداغ دق ناك ذنم ةرم , لوأل ندنل

 راز امدنع ء1921 ماع يف .

 .ميضع ٍدئاقل ةرفظملا ةدوعلا ىدل عمتج

0 8 0 0 

 ملاعلاو ماو ءریهامجلا دوشح نووغي نیدنا كفوا ماظعلا نووغملا

 ال ٍةقيرطب نولعافتي مهولعاج «سانلا يعوال ىلع بعللا يف ةقيرط مهيدل
 ةفداصملابو دصق نود نم ن داباش رثع .اهب مكحتلا الو ا

 ریهامجأ هزوحي نأ 1 يذلا رثألا فشتكا امدنع ةوقلا هذه ىلع

 يف لفط لقع هيدل نأب ءاحيإلا لالخ نمو «هفعض ىلع بعللا لالخ نم
 عيرس ركش رّيغتي ملاعلا ناك «نيرشعنا نرقلا علطم يف .دشار دسج

 عباطلا دخت يلامعأ يف لوطأف ل !وطأ تاعاسل 0 سانلا .يرذجو

 ةيشحو رثكأ درطُم لكشب حبصت تناك ةايحلا ؛ةديازتم ٍةروصب يكيناكيملا
 مهنوك .يلوألا ةيملاعلا برحلا 0 رامد ىلجأو ح حضوأ امك «ةوسقو

 اهولّيخت يتلاو ةدوقفم ةلوفطل سانلا قات دقف «يرذج رييغت ةرمغ يف اوقلع
 .ّيبهذ ٌسودرفك

 مّدقي ناك هنوك «ةلئاه ةيئاوغإ ٌةَوَق نيلباشك ٍدشار لفط یدل ناك

 ام ردقب وأ ةظحلل هّنأو «لهسأو طسبأ ةّرم تاذ تناك ةايحلا نأب مهولا
 يف .ادّدجم اهب رفظلاو ةايحلا كلت ةداعتسا عيطتست كتإف «مليفلا قرغتسي

 .ةلئاه ةيبذاجب ةجاذسلا عّتمتت تةيقالخألا ريياعملل ًانزو ميقي ال ساق ملاع

 ٌيديموكلا لعفي امك «ةلماكلا ةيّدجلا نم ٍةسمل عم اهزجنت نأ وه حاتفملا

 .فطاعتلا قلخ وه كلذ نم ۾ مهألا ّنكل .ةدرفنملا ايديموكلا يف ةتكنلل رهجلا

 .نيدساح وأ نيفئاخ انلعجت اهنإ - ًايوْعُم ذوفنلاو ةوقلا حيرص نوكي ام ًاردان

 نأ كب ردجي ال .كزجعو كتشاشه ىلع كديكوت وه ءاوغإلل يكلملا قيرطلا

57 
 9 ی بطب
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 0 ا حان تلاع

 A كا را
 مه 0 .ةراتشلا احلا الاه
 ا ج

 ن ع

EDحلا و  
 ا 34 . -

: 6 1 
 ام لحب سويز

 سويز ردح . اصح

 ںیم ریس

 نالا نم هيلع

 بجي هنا

. 27 3 

 مرتحي لا ادعاصف

 کلا ق م
 هيلا ل مح

7 
 دوج نع جو

 تل عطشسي مل هح r 1 ل

 2 س مص هسفن عنك

 هديا رت احس 7

 ت +4

 هياغ ريغص هلإ كنا

 ةحاصفلاو ءاك لا يف

 ىلع ةردقلاو

 سويز لاق «.ع انقإلا

 سيمر يش باجأف .

 فر ينلعجا نذإ»

 نوكأ فوسو يا اي
 ةمالس نع ًالوؤسم

 الا ةيكلما لك

 ا ربح نلو

 ال يسنأ ولو «طق
 نيل دعأ نأ عيطتسأ

 ةقيقح ا لوقأس
 «.ماودلا ىلع ةلماكلا



 ءاوغإلا نف ه 6

 نوكي ن انهرب .٠

 لاق ؛كنم اعقوتم

 ...ةماستبا عم سويز

 لاهو ص سويز هاطعا

 هط رس y1 اذ ةلاسرلا

 رم يذلاو ءاضيبلا

 ؛همارتحاب ميمجا
2 2 

 ا يت ةرّودم هعبقو

 نيبهذ نيّنحُتو ضا

 هالمح نيحتجم

 .حيرلا هعرسب

 « سفيارج تربور دا

 ةيقيرغإلا ريطاسألا

 1 دلجلا

 ةأرماب لجر يقتلب دق
 .اهتعاشبب مدصيُو
 ةيعيبط تناك ءذإف

 ,ةفلكتم ريغو
 هلعجتس ام ناعرسف

 ضفغي اهريباعت
 ةصيقنلا نع فرطلا
 اديس .اهحمهالم يف

 هدوارتو «ةنناف اهتيؤرب
 نكمم ا نم اهنأ ةركف

 بغي نم نوكأ
 كلذ نم 2

 .لمالاب اشئاع

 يلع آلا ى

 ت فد دق نوكي

 يفو سا رب هنع
 هدعب يذلا وبس الا

 هءيشنا ءجاتحم ودبت نأ وه فطعلل ًايدجتسم ودبت نأ ؛احضاو اذه لعج

 ا نلعت وأ حرص ال . .ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب (يئاوغإ دض) رنا

 «ككولس لالخ نم ءيشلا اذه رهظأ نكل ءرساخلا ذأ دهطخملا وأ ةا

 كلعجي وس ا فعضلا ضرع نإ و ككابترا لالخ

 كلذك دورعشي مهاَيإ اخو سانلا تاعافد اضخم .نوفلا لغ ابوبحتم

 كنعجم فقاوم يف كسفن عض ا

 تناآو ءتورعدتملا مها: ؛ةيلضفألا رخآ صخشل اهيف نوكي يتلاو ءافيعض ودبت

 انج اب كلبق نم ٍدهج يأ نود «سانلا رعشي فوس ر لمحلا

 9 0 راضيا ىلع ةيفطاعلا ةواعفلا نحت ان دّوجمب .كهاجت ةينادجولا

 .مهب كبعالت ةّيفيك ةيؤر اوعيطتسي

 0 ارتاكنإ ثومیلب ىف 2 ماع ىف شتوارك اميإ تدل .

 ىقيسوملل ًاذاتسأو ًانخلم اهدلاو ناك .ىطسولا ةقبطلا ىلإ يمت
 اميإ تناك دقف «نيديدعلا هدالوأ نيب نم يربو ولاع يف د 1

 هجوو رمحأ رعش تاذ ةجانغمو الاب ةف ذج فط تناك :ةلّضفملا

 ظحلا ءوسل .حرسملا يف عمال لبقتسمب اهدعوو خداو اهي نش شف
 و ءارماقم ءارماغم ناك دقف :ملظم ٌبناج شتوارک ديسلا یدل ناك

 ةلئاع تحبصأ نآلا .اكيرمأ ىلإ لحرو :هتلئاع نع 1849: ماع يف ىلختو
 يف يفوت دق ناك اهدلاو نأ تربخأ اميإ .ديدش رسع يف شوارك ديسلا

 ااو یب دلا ورا اھ ترا تاھا ند لا کر و وا
 ال اهدلاو ّنأكو تفّرصتو «ىضاملا ىف ةهئات اهنآ تدب دقف نينسلا فارصنا

 الل .اهب ًاعلومو ًافِغّش لازي

 نم اهلزنم ىلإ ةدئاع
 هتعبت .كعكلا ضعب لوانتل هلزنم ىلإ دتحملا ليبن ٌنينأ لجر اهاعد ؛ةسينكلا
 لجرلا اذه اهدعو يلاتلا مويلا ةحيبص .اهلالغتساب عر ثيح «هلزنم ىلإ

 ادن اا اھ فاح كين يف اهنكسُي نأب سانا رجات ناك يذلاو
 لعفت نأ ىلع ًةمعصم .هتكرت نكل لالا تذخأ .لاملا نم ريثكلا اهيطعيو
 ا او ا اهتلئاع ىرت الأ :هتدارأ دق تناك املاطل يذلا ءيشلا
 .اهب اهدعو دق اهدلاو ناك يتلا ةميظعلا ةايحلا ايتو طق دحأ

 ىّشمتن اميإ تناك امدنع ء1856 ماع يف موي تاذ



 نابع انا ت ا + مالالا: حان ایا اهاظغأ ىلا لاكأب
 SF ين ھه ترتس «س رج ب

 ل
 تو --

 ندنل فرغ ىلع دّدرتلاب تادب «تفنملا لريب اروک مسا ٌةَدْحَتُم .ةصيخر هقش

 تناك يتلاو ؛ةيلا هلصلا

 هده ةيانعب (رابلا كلنام) لنیاب دكسلا ظحاال تک ىلإ ا تانيمرلاو

.2 0 3-1 0 5 3 3 1 1 
 نلاجرلا سنجی تیح رحخاف ريش راب نع هرابع

 يف و ةاتفل ءايحلا هلقو ةر يف ةياغ تناك ۔ هتسس وم ىلإ ةديدجلا ةمداقلا

 نإ روق هک نيكي اھ رك أ ناک نیب رالاو ةسماخللا يف اه

 ةيلاتلا ةنسلا يف . .مامتهالاو اخ اهيلع ًاةدغُم هيماحو ج

 ثلاثلا نويلوبان روطاربمإلا مكح تحت اسنرف يه بالا رشات ةيناثلا

2 
 م

 هي روطار مالال ةمصاعك اهراهدزا جوأ ف تناك ىتن

 لکو سيرابب اروك ترحش (.1870 ماع ىتح 1852 ماع نم ّدتما يذلا

 تابرعلا بكوم ناك رخآ ٍءيش يأ نم رثكأ اهباجعإ راثأ ام نكل ءاهملاعم
 «تاريمألا ؛ةروطاربمإلا  اودوسي نأ نيقينألن ناك انه .نولوب ةباغ يف ةينغلا
 ىلع تابرعلا خذبأ نهيدل ناك يارا ا تاک انو
 هدارأ دق اروك دلاو ناك يتلا ةايحلا عون ايحتل ليبسلا ناك اذه .قالطإلا

 راب يف) اهدحول لظت فوس اهنأ لئيابت تلاق ءاطبإ ريغ نم .اهل

 دنل ىلإ هعوجر

 تدور نأ نعي ياب الا ولا نارا هاش روك ف ااغ

 يف سيراب عراوش يف ىشمتت اهنوري !وناك .ةبسانملا نكامألا ىلع

 «بحاشلا اههجو «بهتللا رمحألا اهرعشل ةّمتت : همت كلذو «قاّرب يرهز بوث

 «نولوب ةباغ ربع حماج وحن ىلع ليخلا يطمع يهو اهنوحملي اوناك .اهشمتو

 ةطاحم يهاقملا يف اهنوري اوناك .لامشلا تاذو نيميلا تاذ اهطوسب ةعقرفُم

 اهرئامب اضيأ اوعمس .ةفيرظلا اهتاناهإ ىلع نوكحضي اوناك نيذلا لاجرلاب

 مجم ويوبخن ادب .عيمجلل اهدسج ضرع يف اهرورسب - ةئيرجلا اهلامعاو

 7 0 لق 0 نيذلا 0 لارا ف سیراب

 شرعلا دهع ىلو يروم 000 ةدّدعتملا 9 اهتاحوتف نم ا لالا

 رثكأ ىلع اروك هتقفنأ دقف «(روطاربمإلا بيسن «نويلوبان ريمألا ؛يدنلوهلا
 نم: يرق اهدي ناولألا ةددععم ةيرع  «فولاملل ًاقرعو .افدطت ءايشألا

 نيح ( سي

 برها وه قبي

 يدلاو - «يروطتلال

 قصوكن كولس وه
 :صخش تاق ررصت يف

1 07 
 راكفألا ىلإ ةدوعو

 ب ةصاخا فص أوعلأو

ER 
 00 ا
 نا نخي ا

Eهك ضي  

 E E بوره وأ ««ةلافطلا

 یصخش ملا ىلإ

 ماا ص
 هيل / راكف الا نم

 مع عمم يف و

 1 1 1 و

 ةددحم ئدابم

 عفادلا نإف :مراصو

 تنا ىتلاو ءايشالا

 كود نم ةدحاو ةعفد

 ءاهتعجارم نكي نأ



 وحن یو ردجي

 رغشي نأ قئانشسا

 اسف ودل

 قالطإلا ىلع

 [نويديموكلا]
 ىهتنمم اذه نولعفي

 لأ ثيح :ناقتإلا

 ًأدبم ا اذه ده ززعي نيلباش

 ةعارب لالخ نم ...
 نم :يتنلا هتقيرط
 اهعدقت لالخ

 هيدعُت «یکاحیل

 ةلوفطلاب ًاييسفن
 رصعلا» وحن هبذتجنو
 صاخا «ىبهذلا

 ةلوفطلا سودرفب
 .ينايبصلا

 ياجريس -
 يلراش» «نياتشنزيأ

 نم «4لفصنا

 جرخم تالفح الم

 أ مليف

 ف ريالا
 اهنأ لوقلا ىلع داتعا

 تناك [لريي اروك]
 يف ماتخ ا كاسم

 يذلا جاتلاو فرتلا

 ناك هنأو «هب جوتي

 ةقرس لواحيل

 كاضرإ سمشلا

ها .بهذلاب لوألا اهمسا فرحأ
 ديري مهنم ٍدحاو لكو ءالبنلا لاجرلا 

 ثاع عّيض ا لق رثكأ كوكي نأ يف < .اهيلع اهلماكب هتورت يدننريإ قش

 ؛اروك صالخإ يرتشي نأ للملا عسوب 0 مل كل حا 8 ةينامث

 .ةوزن لقا دنع لجرلا كرتت تناك

 يف .سيراب لك تيكيتإلل اهءار ردزاو حماجلا لريب اروك كولس ٌرفتسا

 ىف سويفروأ خ 0 تيرتوأ يف د رودب رهظتس تناك 21864 ماع

 «ساسحإلا ريل لعفتس تناك اذام ىريل عمتجما قع .ىلفسلا ملاعلا

 ءانثتساب < ا انس نا د :فشتكا ام ناعرسو

 ةبشخلا ىلع اهرتخبت ءانثأ .اهيطغت داكلاب كانهو انه ةظهاب ٍتاساملأ نم

 لزانتت مل ؛ةورث لداعت اهنم ٍةدحاو لكو .طقاستت تاساملألا تذحأ

 لاجرلا .حرسملا ةبشح مّدقم ءاوضأ وحن جرحدتت اهتكرت امنإو 000

 تاعالا كلت اهاظغأ دق ناك هع نيذلاو يرل فون نو
 N رك تلمح ةدهك ةيرغ تاك راع را

 امل ةنيدملا يف سموم وأ ةيظحم زربأ اهفصوب تداسو «سيراب يف ريهامجلا

 ةياهن ةيسوربلا ةيسنرفلا 1870 برح تعضو نأ ىلإ «دقع نع ديزي

 .ةيناثلا ةيروطاربمإلل

 ها ايتو ا ر نضع سلا ا امرأ اهتمام ناك نيالا
 لريب روك نكت ملف كلذ عمو .ةينلعلا ةيناسنجلا وأ ةقانألا ,يداملا لامجلا

 وحن ىلع ًاجرهبم اهبولسأو «ًانايبص اهمسج ناك دقف ؛قعاص ٍلكشب ًةليمج
 اهليلدت نأ تلّيخت دقف ءاهيبأ لبق نم تلد اهنوك هل معط: الو قوذلا هزوعي

 ةجيتنلا .هسفن وذحلا اوذحي نأ لاجرلا لك ىلع ىغبني هنأ  ًايعيبط أرمأ ناك

 لواحت نأ اهيلع يغبني ناك هنأب ًادبأ رعشت مل لفط يأك ءاهنأ تناك ةيقطنملا
 نوبغري لاجرلا لی امي ىف اوكا یدل ةيوقلا لالقسإلا ا .ءاضرإلا

 «ءاينغألل سموم نم رثكأ ٍءيش يأ اهنوك ادبأ عدت مل .اهضيورتو اهكلمتب
 ةيعيبط اهدنع ودبت تناك ةيقار ٍةديس دنع ندمت ةلق دعت يتلا ةأرجلاف اذل

 اهطورشل ًاقفو اهعم لجرلا ةقالع تناك دقف «للدم لفط عم امكو .ةحرمو
 اذه .مامتهالا تدقف دق نوكت كلذ رييغت اهب لواحي يتلا ةظحللا يف .يه

 .لهذملا اھحاجن رس ناك



 كلوا اخف :اهنوقحتسي 3 ةثيس ةعمس مهيد نولتدملا لافطألا

 اغ نوللدملا ث 2 كو نوكي ىهلامتحا ن .كمع ا لعفلاب ةيدام اشسا نوللدملا

 .نوربكي امدنع دّيلج ةزيم حبصت هذه .ءاوغإلا وديدش مهنأب نيفراع 8 4 Ep ت 3 €
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 لافطالا ناف «(همآ دنع ا ناک هنوک .ةربخ نع ملكتي ناک يذلا) ديورفل

 ىتح 00 مالا لعج ,ةيرئاد ةيلمع ی “و ىهوحت نيرخالا ةبدتجم

 ع رت مل ةيعيبطلا مهتقاطو مهحور نأل ًارظن .دعبأ ةجردل
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 1 ا ل 1 9
 وا نيّيتيرفع ابل نيرماغم نيدشارك نونوكي مهف ‹بذوُم

 .ءايحلا

 ل ھىچ ©
 برر 34
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 2 0 و أ لبق نم للدُت نا ادج ارخأتم نوكي امبر :طيسب سردلا
 هنحل ب وام

 يف نمکی ِءيس لك .كنوللدي نيرخآلا سانلا لعجت نا ادبا ارحخاتم سيل
 ىف «ةايحلا نم ريثكلا نوعقوتي نيذلا كعلوأ وحن نوبذجني سانلا .كفقوم

 لالقتسالا .نيبلطتملا ريغو نيفئاخلا كفلوأ مارتحا مدعل نوليمب مهنأ نيح
 ايدحت انل مّدقي هلأ ني مغرلا ىلع نل قوری دنإ :انيلع ضّوحم نأ هيدل حماجلا

 ةيويحلاب معفملا صخشلا لعجن نأ ؛هضّوري نم نوكن نأ ديرن نحن - ًاضيأ
 .هذهك ةيسفانت ِتابغر ةراثإ وه ءاوغإلا فصن .انيلع ادمتعم

 لماكلاب ًاقّوْشتُم سيراب ٍعمتجم ناك «1925 ماع نم ربوتكأ يف 3

 اكيرمأ نم یتا ِءيش يأ ناف عقاولا يف

 نم نييكيرمأ اوناك ياودورب يّدؤمو يصقارو «ةضوم رخآ ناك ءادوبعلا

 0 .ةلاصلا عمتجما نايعأو نونانفلا الم ؛حاتتفالا ةليل يف .ةيقيرفأ يلوصأ

 اهتّدأ ىتلا ةريخألا ةلصولل ءيش مهعيهُي مل ن كل ءاوعقوت امك .ًالهذُم ضرعلا

 :قالطإلا ىلع لمجألا وه هجو تاذو ام ًاعون ءاقرخو نيقاسلا ةليوط ٌةأرما

 یر ا یر نيف ضعلا نيا نيرشفلا ىف ووك ةاك ءركياب نيفزوج

 ةعطقلا قوف شيرلا نم ةروتت ةيدترم «ردصلا ةيراع ةبشخلا ىلع تدعص

 .اهيلحاكو اهقنع لوح ٍتاشير عم «ناتاسلا نم عونصم ينيكحيب نم ةيلفسلا

 «ىرخأ ةصقار عم «ظف صقر» ةاّمسملا  اهتاصو تأ اهنأ نم مغرلاب

 رسآ وحن ىلع اهوحن تبذجنا راظنألا لك نأ الإ ءشيرلاب ًاضيأ ٌةَوسكم

 ذ وأ «جونزلا زاج ح رسم E -اتتفا لايح

 نم رقدحأول

 29 .٠ ىعيبطلا

 : اهنأو

 فاتزوج ا

 دصاعم :نيدوالك

 ر لرش اروكن

 نأ اا ادد
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 هصاخشلا التم!

 كالتما امض يمضي

 نم ةعومجم

 تاداعلا تاموّضنم

 يه یوا ةمولقنم ا

 ةداع : طاع ةمولقنم

 اذ او فلن!
 هه 4 .

0 7 ١ 

 نا مهدح ا ىععبني

 د 21 1
 رک روج بوحي

 ببسل ؟احوزمو ابوعل
 لا 7 1 .جودزم

 دانمضتي حازماو

 : دلو ل فلفل

 مهدحا ناكمإب ناك

 4 ايوععل ل روكي نأ

 1 هنأ ىنعي كلدف

 نم ايش كلت لازي
 ةايحلا ةجهبو ناوفنع

 كل ه ... ةباشلا
 8 2 كلاه

 ا ودعا

 يف ءوه ًاحرمو ابوعل
 نأ ياا لن ىلع
 امدنع ارح نوكت

 ضخشلا نوكي



 ءاوغإلا نف ه 0

 ةظحلل هنإؤ اوا

 تارورضلا لهاجتي

 يف ءهربجت يتلا ةمرلم ا
 ۰ یف امك لمعلا

 «تایقالحن 7

 يف امك ةيلزتما ةايحلا
 ا ةايح ا

 اننغيغي يذلا ءىشلا

 نا وه هلامتحا

 ال ةمزل ا تارورضلا
Eا نأ  

 ...بحن امك ملاعلا

 نم هب بغرن ام
 نم ءانبولق قاسعأ

 نأ وه «ةيناغ ةيحان

 .انسفنأل انئاع قلخن

 لعف انعطتسا یتم
 ول ىتح كلذ
 «تاجردلا طسبأب
 نآل! .ءادعس نوكن

 بعللا لالخ نم
 انملاع قلخن
 ...صاخ ا

 ا روسيفوربلا -

 ريفأتلا «تيرتسرفوأ
 يناسنإلا كولسلا يف

 اداه ناک ِءيش

 بحس) . اددجم

 4 الزنا يو
 مل .باوبآلا برجو

 نم اهدهاش دق روهمجلا نكي مل ةقيرطب اح ثعبني هنأ ادب هلمكأب اهدسجا

 رودت تناك اهترخؤم ةياهن «ةطقلا ةقاشرب ناكرحتت اتناك اهاقاس طق لق
 تدب دقف «ةصقرلا رارمتسا ءانثأو .نانطلا رئاطلاب داقنلا دحأ اههيش لاكشأب
 تناك مث نمو .دشحلا لاعفناو ةوشن نم ةلاحلا هذه ةدمتسمو ةو

 اهتصقر لعج حرفب تعشأ .قحب عتمتست تناك :اههجو ىلع ةرظنلا كانه

 .ام ًاعون ٌةكحضم ىتحو لب «دوهعم ريغ لكشب هيرب ةيناوهشلا
 ةمجن داليم نع :ترشتنا دق رابخألا تناك «يلاتلا مويلا لولحب

 يف .اهيمدق تحت سيراب تناكو «جونزلا حرسم بلق نيفزوج تحبصأ
 كانه ناك ؛ناكم لك يف ةينالعإلا تاقصلملا اههجو رّدصت «ةنس نوضغ

 تايسنرفلا ءاسنلا تذخأ ؛اهلكش ىلع ىمدو اهمسا لمحت بايثو تاروطع

 فلخلا ىلإ ّنهرعش نسلي عمتجملا يف ايلعلا ةقبطلا نم ّنك يتاوللاو تاقينألا
 نلواحي ّنكو لب .ركياب تَبَّنُم ىعدُي رضحتسُم مادختساب ؛ركياب ةقيرط ىلع

 .نهترشب قيمغت

 ةليلق ٍتاونس دّرجم نمف «قحب أريغت تلم هذهك ةئجافم ةرهش
 ناك يذلا «سيول تناس قرش يف أشنت ةعفاي ةاتف نيفزوج تناك «تلح
 ذنم لمعت تأدب دق تناك .اكيرمأ ىف ءارقفلا ءايحأ أوسأ نم ًادحاو

 ضعب ىف مانت تناك .اهبرضت تناك ءان ةديسل لزانملا فيظنتب «ةنماثلا

 يف دلا را يأ نم كلانه نكي مل ؛ناذرجلاب ٍءيلم وبق يف نايحألا

 دعاست ىكل ةفصاعلا اهتقيرط ىلع صقرلا اهسفن تملع دق تناك) .ءاتشلا
 ليقداق د تاو رارفلاب تذال 1919 ماع يف (.اهسفن ةفدت ىلع

 :ءانغو صقر ىلع ًةداع لمتشت ةفيفخ ةيلزه ةيحرسم :ليقدافلا) يئزج ماودب

 .تالص وأ لام نودب نيتنسب كلذ دعب كرويوين يف تطحو .(مجرتملا

 ا ا «ةجرهم سروك ةاتفك حاجنلا ضعبب تيظح دق تناك

 مل اهتكل ءمظتنملا ريغ اههجوو نيوالوحلا اهينيع لالخ نم ةيديموك
 مالو نيرخآلا دوسلا نيدؤملا ضعب .سيراب ىلإ تيعُد مث نمر
 نكل ءاكيرمأ يف هيلع ًاساسأ يه ام أوسأ اسنرف يف رومألا نوكت نأ نم افوخ

 .ةصرفلا تزهتنا نيفزوج

 وأ للضت مل نيفزوج نأ الإ «جونزلا حرسم عم اهحاجن نم مغرلاب



 ةقالعلا ريدت نأ ترقف . 0 0 ,ابلا ا

 درع عع تاو دان E زاحنت نأ

 يف كرتت نال EE ايفا ةو a 3 ا

 ال نال ؛دحأ يأ 2 دامتعالا Sa فاخت تناك ةلوفصل ا! ذنم .ةظحل

 < اهيلإ رظني وأ اهب فختسي نأ دحأ عيطتسي

 يف نونعمي تا ةاعر لعج

 نع دزي مل اذه .هب مّلسم رمأک

 ا .اهريدقت يف فخ ةماعلاو اهتدراطم

 A نك كناك دع لا ةفاقثلا نأ نم مغرلاب هنا هك ردم تناك

 امج تلک ناك ذإ aT e ak حقو ام ن | ا ناك اذا ا 9 11 0

 دخات مل اهنا تحضوا نيقزوج نکل «نکيلف ٠ ان نوکتل مزلي

 ةضوملا ةارما ةحبصم «هتضقان كلذ م و ؛؟دجلا 00 يتاكيراكلا

 ناك اك يذلا شا هقلطما ةيسنرفلا

 بعلت ارو ناک ِءيس لك .ضايبلا

 نع امثإو داوسلا نع س بل اروا

 ةيئادبلا ةصقارلا «ةيديموكلا ةلثمملا -

 نحب هام تناك نف رر فف تناك" ان لکو .ةقانألا ةقئافلا ةيسيرابلا
 نيرجضلا 00 ءاوع عاب 3 تدّرمتس ١ كلذلو ياعڏا ا اظ

 يتلا نم عونب تنفذ .ةريبك < ةيفاقث ا تناكو

 .طقف لودلا ءاسؤر ٌةداع

 اهب ٌصتخي ناك

 ةرطيسلا مدعب روعشلا ركياب نيفزوج 0 مل ءأّدج ٍةركاب ةلحرم نم

 دلاو نك کل «جوز 9 نهلامآ | لك 7 تا صعب تناك ؟ةدعاولا

eل 0  

E ER Eg 

 «جیرهتلاب «صقرا !اب ًاعيلم ناك ملاعلا اذه .اهلوح نم يتلا ةعاشبلا نع ةلفاغتم

 ا ؟نوبدنیو نوكشي TSE انلا عد .ةميظعلا ءايشألا نع مالحألابو

 نم لك ارق .سفنلا ىلع ٌةدمتعمو ٌةقلاو ىقبتو مستبت تناكف نيفزوج

 .ةيصاخلا هذه ةي ةّيئاوغإ دن ىلع قلع ةريغألا ىلإ ىلوألا اهينس نم ءاهلباق

 اذإ ه يعيبطلا

 ناك . ةدصوم نكت

 ةرشابم ةراتس كام

 ن و باب ّ اطا و سالا داخ

 لنا تفاخلا ءوضلا وف

 قيداسع ةبوعسب زيب
 ر ج ثاثا ملعق ٠ ةي

 .ماضن يغب ةرثعبم

 .اهوحب هقيرط م

 ءاهدحول تعجصض ضا

8 32 7 
 ريع یرسب ںکشک

E Eوم معرب - ل يحتو 1  

 ىلع تقياضت اهنوك
. 0 

 نم هنأ الإ ءمهبم وحن
 . ٤

DESهتربتعا اهنا  

e 5 5 
 لا ىن وجوس هديسسلا
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 .ةيطعغالا بحس

 ناک هبولسا .

 ثم یک ئعنقم

 نأ هجردل الج

 تيرافعلاو نيطايشلا

 .همواقتل نكت من

 .ةلوهسب اهعفرف اج
 باوبألا هزايتجا ءانثأ
 ةصاخلا هتفرغ وحن

 ليبس ىلع ىقتلا دقف

 تا رو ةفداصم ا

 اهنوك مالظلاب وجوش
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 نم حاف يذلا ريبعلا

 نم ةميغ لثم هتيدرأ

 نم اهربخأ ناخّدلا

 تناكو ًاقرع ةديتسلا

 ءازإ ادج ًةسنحتم
 نأ نكي اذام ةركف

 رجرش كلخب رودي
 .تايرخالا ءاسنلاو

 نا يجنج ىلع ناك
 نسأل رمي

 كلذ عمو .اهوحن

 ةبذعلا تاملكلا إف

 لماك ترّدصت

 تاودألا ةلسلس

 قم يا ها
 ةأرلا لعجت نأ اهنأش

 دق ٠ ....ملستست

 عدتبا هنأ ءرما ليختي

 دوعولا نم ديدعلا

 نم يتلا ةفيطللا
 ...اهيساؤت نأ اهنأش

 «وبيكيش يك اساروم -

 «یجنج ةياكح

 ياج دراودإ ةمجرت

 ركيتسن دياس

 ٍمدبي هلمعت ام لك لعج «نوکت نأ اهنم عقر ام نوكتل وأ ؛ةيوستلل اهضفر
 .ًايعيبطو ًاليصأ

 امدنع .هتاذب ىوتحُم ًاريغص ًاملاع قلخي نأو «بعلي نأ لفطلا بحي
 مه .رحسلا يف ةياغ نونوكي مهّنإف :مهقّدصت كلعج يف لافطألا كمهني
 نولعفي نودشارلا نويعيبطلا .نيريبك ساسحإو ٍةيّدجب مهتالابخ نوبرشُ
 .صاخلا يمهولا مهملاع نوقلخي مه :نينانف اوناك ام اذإ ٌةّصاخ .ًاهباشم اعيش

 نم ريثكب رثكأ راس لايخلا .يقيقحلا ملاعلا ناك ول امك هيف نوشيعيو
 اذكه قلخل ةعاجشلا وأ ةردقلا مهيدل تسيل سانلا مظعم نأ امبو ءةيقيقحلا

 يذلا رودلا :ركذت .مهيدل نيذلا كئلوأ لوح دجاوتلاب نوعتمتسي مهف ېلاع

 نأ ًامئاد عيطتست .هلوبق كيلع نيعتي يدل رودلا سيل وه ةايحلا يف اا

 E كرو بحل نأ ملعت .كلايخ مئالي ارو «كعادبإ نم ًارود ايحن

 كبعل يف خفنت نأ وه حاتفملا .مزاللا نم رثكأ دجلا لمحم ىلع أدبأ اهذخأت

 اقارغتسا رثكأ تودب املك .ايعيبط ودبي هلعجي امم ءلفطلا ساسحإو عانتقا

 فّقوتت ال .ةيئاوغإ رثكأ تحبصأ املك «ةجهبلاب ءيلملا كملاع يف ًاجامدناو
 ردق ًابيرغو ًافرطتم هيف نكست يذلا لايخلا لعجإ :قيرطلا فصتنم يف
 رهط الا ءاقالا تدمع ترسو ناكمإلا

 قلا رخاوأ ناباي يف «يناياهلا طالبلا يف زركلا حتفت ديع ناك .4

 E ءاسنو لاجر نم .ةيدعلا ناك «روطاربمإلا رصق يف .رشاعلا

 تخأ :ويكوزتوروبوأ ةباشلا ةريمألا نكل «قمعب نيمئان اوناك نيرخآو «ركس
 نكمي يذلا ام» يملا ب يقلت يهو ًةيحاص تناك ءروطاربمإلا ةجوز

 باب وحن تک رحت .ًافهرمو ًامعان ناك اهتوص «؟يبابضلا عيبرلا رمقب هتنراقم

 اول ًائيش تمتشا ءةّرغ نيح ىلعو مث نمو .رمقلا ىلإ رظنتل اهتقش
 دجوي ال» .ةفئاخ يهو تلاق «؟تنأ نوكت نم» .اهبوث مک ىلع دي تضبقو

 ٍتقو يف» :هفيلأت نم رعشب عباتو ءيلوجر ٌتوص لاق ««هنم يفاختل َءيش
 قلعتي اميف يبابض ٌميش دجوي ال نا لمع ن لثلا نم رخأتم

 هوحن ةريمألا لجرلا بذج .ىرخأ ةملك يأ نودبو «ءاننيب اميف طابرلاب
 بابلا نم لسني وهو ءاهتفرغ جراخ قاور لخاد ىلإ اهايإ ًالماح اهعفرو
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 (.كلضف نم تحمس ول «هئداه ينوك طعم . يعي رص ربعا لاب یب ا يمسي

 ناک دقل :جيرألا ىلعو ؛توصلا ىلع فرعا ةزيمألا تعاطتسا نآلا

 ًارطع هتيدرأ لمحت يذلا «قب

 نم نکل «هفرعت ًاصخش ناک لجرلا نوک ءام ًاعون اهعور نم اذه أده .ًاريم
 يوغم رثكأ ناک یجنج :هتعمس نع ًاضيأ ملعت تناك دقف ىرخأ ةيحان

 اسلا روطاربمإلا ةَيضحح باشلا نبالا «يجنج

 ىف ءدبلا كشو ىلع اوناك ام ناعرس ساّحلاو «رجفلا غوزب ىلع فراش

 لكشب فدعتلاب اهدنع تأدب اهنكل .هعم اهرمأ فشكُي نأ أشت مل ؛مهتالوج

 ال ةياغلل ةقداص هترظنو «لامجلا ىف هيأ ناك  ههجو ملاعم ىلع حضاو ريغ

 تقرا اار کس ناك دف يش دن كي مل الجر ءالاحفتسا طالبلا

 ةاقلملا ءراعشألا نم ديزملا تنأ كلذ دعب .ثبخلا وأ ركملا نم رثأ يأ اهبوشي
 ىتلا روصلا .ةياغلل ٌديحروم تاملكلا تناك ءرحاسلا توصلا كلذب

 .هتمواقم عطتست مل .هيدي نع اههابتنا تلّوحو ءاهنهذ تألم اهرضحتسا

 ةعضب لاق .هيمدق ىلع يجنج ضهن «غوزبلاب ءوضلا ذخأ امدنع

 ىجنج ندهاش امدنعو «روطاربمإلا فرغ ربع دفاوتلاب نآلا نذخأ ةمدخلا

 ىلع أرجتي نا ادبا نلّيختي مل نهتكل ؛ةداتعملا هتاعدخ ىدحإ رثأ يف ناك هنأب

 .روطاربمإلا ةجوز تحأ نم بارتقالا

 .يجنجب ركفت نأ الإ ويكوزتوروبوأ عطتست مل «تلت يتلا مايألا يف

 هجرت نا ترا امدنع اهنكل تارا تاقيشع يدل نأ هفرعت تناك

 يه «عقاولا يف .لّوألا عّبرملا ىلإ تعجرف «هنم ٌةلاسر اهتلصو ءاهريكفت نم
 .ةرخأتملا ةيليللا هترايز حبش اهمزالو اهباتنا نأ دعب «ةلسارملا أدب نم تناك

 اهتخأ نوكو «فاشكنالاب ةفزاجلا نم مغرلاب .ًادّدجم هارت نأ اهيلع ناك

 ٍديزم لجا نم رمالا تبتر دقف «يجنج هركت  روطاربمإلا ةجوز نديك وک

 لاجر دحأ يوس امهطبض ةليل تاذ نكل .اهتّقش يف ةيّرسلا ٍتاءاقللا نم
 ةعيبطب ًابضغ تطاشتسا يتلا ءنديكوك ىلإ ربخلا لصو .نيدساحلا طالبلا
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 م روطاربمإلا ىدل نكي ملو طالبلا نم يجنج درطُب نأب تبلاط .لاحلا
 .ةقفاوملا ىوس رايخ

 هنبا ملتساو روطاربمإلا تام مث ملا تادهو ادیب يجنج ىضم

 ناك يتاوللا ءاسنلا تاموك :طالبنا يف غارفلا نم ٌحون لح دق ناك .هناكم
 ءايسلا قتل اسلام ةن رف تاغ لع نط ل ااا

 O TG هس دن ل رولا يتاوللا

 ا قبعي لازي e «لاثملا ليبس ىلع «ءادر  هفلخ هک رت دق ناك
 يتلا يقول تاريمالا تدقتفاو .حرملا هروضح باشلا روطاربمإلا دقتفاو

 هتارايزل ًادیدش قوت ويك وزتوروبوأ تقاتو .ةيرتولا راوكلا ةلآ ىلع اهفزعي ناك

 عيطتست ال اهنأ هک ردم «تراهنا نديكوك ىتح رمألا رخآ يف .ةرخأتملا ةيليللا

 حماسي مل ثيح .طالبلا ىلإ اددجم يجنج ءاعدتسا مت اذل .هتمواقم

 هتاذب باشلا روطاربمإلا ؛لاطبألا بيحرت ًاضيأ هب بح رو لب ءبسحف
 .هينيع يف عومدلاو دغولا لبقتسا

 يك اساروم ةبتاكلل «يجنج ةياكح ةياور يف تَيِوُر يجنج ةايح ةصق

 .يناياهلا طالبلا يف ًةأرما تناك يتلاو ءرشع يداحلا نرقلا نم وبيكيش

 ون اراويجوف وه يقيقح لجر ىلع حجرألا ىلع تدنتسا ةيصخشلا
 ياس ةداسولا باتك «ةبقح لا سفن نم رخآ ًاباتك ّنإف لعفلاب .اكيشتيروك

 قراخلا هرحس فصيو ءاكيشتيروكو ةبتاكلا نيب ام ءال فصي «نوجانوش
 ّيعيبط قشاع وه يجنج .يسيطاغلا موتلا براقي يذلا ءاسنلا ىلع هريثأتو

 نهل هريدقت نکل ءاسنلاب ةايحلا ىدم ٌرمتسم سوه هيدل لجر ءيعافد ريغو
 هويكوزتوروبوأل ةياورلا يف لوقي امك .مّواقُي ال هالعج نهوحن و
 فت لكشي يتاذلا داقتعإلا اذه «. يقيرط ربعأ نأب يل ُحَمسُي ام امئاد»

 وهو راقوو ةقابلب عجارتي اهدنع وهف ؛ايعافد هلعجت ال ةمواقما و

 يف «هرثأ يف بحسني هتيدرأ جيرأ نإف «هترداغم ءانثأو «رعشلا نم ًاليلق يقلي
 اًمعو «ةجردلا هذهل اهفوخ ببس نع بجعتب لءاستت هتيحض نا نيح

 ةَرملا يف هنأ فرعي هعدتل ٌةقيرط دجتو «ءاردزاب هايإ اهضفر ةجيتن هتعّيض

 يصخش محم ىلع ًاقيش يجنج ذخأي ال .ةفلتخم رومألا نوكتس ةمداقلا
 نرقلا لاجر مظعم هدنع ودبي يذلا رمعلا - نيعبرألا رمع يفو .يّدج وأ
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 مل ةيئاوعإلا هتاردق .ًايبصاو دبي لازي ال ناك دقف ر نيسم رشع يداحلا

 مهعابط ؛ںیرحآل؛ راكفأب راتاو ءاحيإلل ںئاھ رکشہ نولباق سانلا

 دعا هربا ياو نيل مالا RS دع يقلل يدالاحو يتكرم
 روعشلا وأ ةيسفنلا ةلاحلل دّمعتملا قلخلا ىلع «ةاك احلا ىلع عقاولا يف ءاوغإلا

 كابترالاو دّدرتلا نکل .رخآلا صخشلا لبق نم كلذ دعب هجاتنإ داعب يذلا

 ريغ ةجرخأ ةظحللا يف َتودب اذإ .ءاوغإلل ناكلهمو .نايِدعُم اشا امه

 رخآلا صخشلا نإف .كتاوفهو كصقنب حيرم ريغ ل اكشب EE 1 مساح

 ر اروع نك نأ ا چ ركذ كلا مس فرش

 تنأف كلذ نم مغر لاب .يعافد ريغ قشاعك .ةذيوعتلا فوس .اهرحس

 ةهجاوممب نكل .ةقلق وأ ةدّدرتم كتيحض نوكت دق :سكاعملا ريثأتلا دوت
rR A ا e عم صقرلا شم .جارخاب ىدعت فوس ه,اهنإف «ةياغلل ٌيعيبط و قلئاو صخش 

 عيصتست ةراهم اهنإ صقرلا ةحاب ربع دهجج يأ نود هدوقت تنا صخش
 كلخادب ىمانت يذلا جرحلاو كابترالاو فوخلا ثاثتجا ةلايس اهنا اهنا
 ٌةيعافد لقأ «كتبراقم يف ةقانأو اراقوو ًةقاشر <أ حبصت نأ «نينسلا ربع

 نع ةرابع سانلا ةمواقم نوكت ام ًابلاغ 5 نيرخآلا نأ ودبي امدنع
 يف لشفت نل كنإف «ددرت وأ ِكابترا يأ ٌترهظأ اذإو ,كناحتمال ةقيرط
 .ككوكشب مهئادعإب رطاختسو لب ءبسحو ناحتمالا

 لمحلا :زمرلا

 يناثلا هموي يف .ةياغلل ببحيمو مثعان

 بعلب أدبي عوبسأ لالخ ؛ةقاشرب بْب نأ هعسوب نوكي

 ةءارب لمح ا .هرحس نم رج وه هفعض «.دئاقلا عبتإ» ةبعل

 .هماهتلا ىّتحو لب ءهكلمت دون اننأ ةجردل تيرب «ةيفاص

 را ير
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 رطاخملا

 :ةجعزم ًاضيأ نوكت دق اهنكل ةرحاس نوكت دق وفقط ةعضاخ

 .دحلا نع ٌةدئاز نوكت نأ مهتبوذع عسوبو «مناعلاب ةربخ مهيدل سيل نوئيربلا

 تقلع اهنأ ةلطبلا ملحت «نايسنلاو كحضلا باتك اريدنوك ناليم ةياور 8

 حبصت ام ناعرس .لافطألا نم ةعومجم عم ةريزج يف
 ةعئارلا مهتافص

 نأ اهناكمإب دوعي ال مهل ض aC i اهل ةجعرم

 ىلإ ةدوعلل قوتتو «سوباک ىلإ ملحلا لوحتي .قالطإلا ىلع مهعم لصاوتت

 ةيلوقطلا نأ اع اهنغ ككاو ال ةا أا تيع «نيدشارلا

 مه نييعيبطلا نيوغملا مظعم نإف ءةعرسب جاعزإلا بيست نأ نكي ةلماكلا

 ةمكحو ةربخ نيب ام نوعمجي «ركياب نيفزوج رارغ ىلع «نيذلا كفلوأ
 نم جيرملا اذه هنإ .لافطالا كولسب هيبشلا كولسلا نيب امو نيدشارلا

 .ءارغإلا نوكي ام دشأك يرغي يذلا صئاصخلا

 لاثمأ نم ٍدشح دوجوب .نييعيبطلا نم ديدعلا لمحت عيطتسي ال عمتجملا

ةلاح يأ ىلع .ةعرسب ىلبي فوس مهرحس نإف «نيلباش يلراش وأ لريب اروك
 

 نيذلا مه فاك غارف تقو مهيدل نيذلا سانألا وأ ءطقف نينانفلا ٌةداع هنإف

 مدختستل ةقيرط لضفأ .هرخآ ىلإ قيرطلا اذه يف يضملا لمحت نوعيطتسي

 ةءا ربل ا ودعا ونجيب تارت ىف يف ی انع

 ىبغلا وأ نّمغملا د ع داخلا بعلي .كفده تاعافد ضفخ رفعلا وأ

 ادم هيو د يم يم ل نال تای اش وعل

 وحن ىلع وفم تنك اذإ كبك NT ةقيرطلا يه ةيعيبطل
 ودبت نأب فزاجت كنإف ؛كتيلوفط تاكسإ عيطتست الو هب مكحتلا نکی ال
 .زازتمشالاو ءاثرلا اغإو فطاعتلا سيل كلذب ًاًّمحتسم «ةقفشلل اريثم

 دو مع مس ةيئاوغإلا تازيملا نإف ؛هباشم وحن ىلع
 ايعيبط ودبي يك لويملا هذهل ةبسنلاب ةيافكلا هيف امب ااش لازي ال صخش
 مل .ريثكب بعصأ نوكي انس ربكأ صخش لبق نم تازیلا هذه قيقحت
 ا اهبايث يدترت لازت ال تناك امدنع رحسلا يف ةياغ لريب اروك

٠. ± 
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 وغأ يذلا اهغنكيب قود .اهرمع نم سداسلا دقعلا يف يهو ةفكشكملا
 نمب) رشع عباسلا نرقلا تانيرشع يف يزيلكنإلا طالبا يف عيمجلا

 ةنيهلا يف ار رم سارا ناك «(هسفن لوألا سمياج يلُمملا كنملا

 رمألا رخآ يفو ءنسلا يف همّدقت عم ًارفبُمو ًاضيغب حبصأ اذه ّنكل :كولسلاو
 سلا يف مّدقتت او .هلايتغا ىلإ ىدا امم ةيافكلا هيف امب ٍءادعأ هسفنل عنص

 يحوت امن رثكأ ةحتفنملا لفطلا حورب ةيعيبطلا كتامس يحوت لأ تحي نا

 .نآلا دعب ادحأ عنقت نل يتلا ةءاربلاب



 جانغملا

 ةردقلا

 نف قلطم يه ةبغرلا ليجأت
 لاح يف ةيحضلا عبقت راضتنالا لالخ ءاوغإلا

 هیج ىف دوج وازي :ةبعللا داسا ربك مف نوحجانغم ا .ةيدوبع

 نم نکی ام ىصقأ ى ةيقحتل طابحإلاو لمألا نيب ام باهذو
 «ةيدسج ةدل ن ا ةافاكمب دعولا ل كودو زی .ريثأعلا

 نيبتي دوعولا هذه لك نأ الا ۔ ذوفن «مهتقفارم نلالخخ نم ةرهش «ةداعس

 مهدراطت مهفادهأ لعج نع ودعي ال اذهف كلذ عمو ؛مهو ضحم اهنأ
f۰ ر  eسورا کے  : 

 مهف :لماكلاب اذ نيفتكم لوذبی ذوجانغملا .لبف ید نه رفكا

 دعبال هبادج مهتيتسجر نا نبتيو مهلاح تاسل هلوقي ام اذه «,كنوجاتحي

 قاروألاب كسمين م مهتكل مهعضخت نأ ديرت تنأ .دودحلا تاجرد
TTةبوانم كاح کک کک حنم مدع يف کک  



 نخاسلاو درابلا جانغملا

 يذلا باهرإلا دهع .ةبيرغ ةشعر سيراب تمل «1795 ماع فيرخ ىف
 كلش يلو اک ةليشفلا ترسو ااف ناك رفا ةروقلا ل
 ال دايعأو تاناجرهملو ةبخاصلا تالفحلل لاجمل تحسفأو ءادعصلا ةنيدملا

 رمعلا م ةيرشتلاو ةنيذاتنلا ىف ناك يذلا «قاتكلا فرار نويلوبات
 .بخاصلا حرملا نم رهاظملا ادق لثمب مامتها هيدل نكي مل .تقولا كلذ يف

 يف نايصعلا ءاهنإ ىلع دعاس ءيرجو عمال ٍدئاقك ًامسا هسفنل عنص دق ناك
 .ةديدجلا تاحوتفلاب ٌةبغر لعتشاو دودح الب ناك هحومط َنكل «ميلاقألا
 ةئيس ةلمرألا ماعلا كلذ نم ربوتكأ رهش ىف  هبتكم یف هتراز امدنع اذكهو

 دب مل :يانزاهوب ىد قيفروج نيتكلدلاو ةئلاثلا رمل نم ةقلابلا :تيصلا
 اا تاك هه لع اه رک ءادج فم نفر تاک يقلق نأ الإ

 نم (.كينيتراملا ةريزج نم تتأ ىهف - ةيبنجأ اهنوك نم تدافأ) .ًاتناوهشو

 نمؤي ناك لوجخلا نويلوبانو «ةناتلف ٍةأرماك ٌةعمس اهيدل ناك ىرخأ ةيحان
 ةوعد ىل دقو هسفن دجو نويلوبان نأ الإ ءكلذك لاحلاو ىتح .جاوزلاب

 .ةيعوبسألا اهتارهس ىدحإ ىلإ نيفزوج
 ماظعلا ةنيدملا باتك لك .ًايلك هِطَسَو جراح هلأ ةرهسلا يف ٌرعش .

 ىلع اوقب دق اوناك نيذلا ءالبنلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب كلانه اوناك اهيركفمو

 داكلابو ةسيتنوكيق تناك اهسفن نيفزوج  (ةيسنرفلا ةروثلا دعب) ةايحلا ديق
 ةفيضملا نم لمجأ نهضعب «لامجلا تارهاب نك ءاسنلا .ةلصقملا نم تقلفأ

 اهروضح مهبذج دقو «نيفزوج لوح اوقلحت لاجرلا لك ّنكل ءاهسفن
 دنعل تيهذو اهفلخ لاجرلا تكرت تاّرم ةّدع .يكلملا اهك ولسو قيشرلا
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 لاجر لعشلاب كانه

 رثكأ ةمواقماب نوعلوي
 ةعواطم اب نوعئوي ام

 نمو نولضفي نيذلاو
 ةفرعم وأ ٍدصق ريغ
 ىف «ةبلقتم ا ءامسلا
 «ةيثسو ةعطاس ةظح

 ىرخأ ةظح ىفو

 رهفکنو دوست

 حبصتل «قوربلاب

 بتحمل ا رت امس اهدعب

 .ةيفاصلا ءاقرزلا
 نأ ىسنن ال انوعد

 اهيلع ناك نيفزوج

 اف عم لماعتت نا

 هباشي بح ا ناو
 «ملستست مل .برح ا

 اهسفن تكررت

 رثكأ و أ «ةقر رثكأ



 ءاوغإلا نف . 2

 اعر ءاينو ةفطالم

 تربانوب اهبحأ

 .لقا ةجردب

 - ناس يد ربميإ -

 يف سبت .نامآ

 :نيفزوج ةروطاربمإلا
 .نويلوبان ةرحاس

 .ويلباد بيليف

 لاج ریس

 لك ىفو اضيأ كلانه

 ريغ ىلع «ةليل

 - ةرطاخم 7 .نيعلطلا

 نم رثكأ تاما اب روعشلل دقافلا انآ ءايربك عبشيل م ٌءيش نكي مل ؛نويلوبان

 .هابتنالا اذهو ةيانعلا هذه

 طيشتسي وهو رداغيف .هلهاجتت تناك نايحألا ضعب يف .اهروزي دا

 ةبوبشم ةلاسر. هلصت تناك يلانلا مويلا يف هلأ الإ .ًابضغ

 هراهظإ .اهعم هتقو مظعم يضمي حبصأ ام ناعرس .اهتيؤرل عرهيف «نيفزوج
 ا قف نع دزت مل ءاهئاكبو اهبضغ تابونو .نزحلل رخآلاو نيحلا نيب

 نيفزوج نم نويلوبان جّوزت 21796 ماع نم راذآ يف .اهب هطابتراو

 ايلاطيإ لامش يف ةلمح دوقيل نويلوبان رداغ «فافزلا نم

 نم هتجوز ىلإ بتك ««تباثلا يريكفت عوضوم تنأ» .نييواسمنلا دض

 ةداق هأر «.نيلعفت ام رزحو نيمخت يف اهسفن ينضت يتلّيخم» .دالبلا جراخ

 0 يضيو «ارکاب تاعامتجالا رداغي ناك ذإ :هابتنالا تّبشم هشيج

 نم ةفطاعلا

 نيموي دعب

 هقنع لوح هادترا يذلا رّمصملا نيفزوج مسر يف قّدحي وأ «قئاسرلا ةباتك
 نيبو هنيب ام لمتحي ال يذلا دعبلل ةجيتن ةلاحلا هذه

 - تقولا ف 0 دا ىلا طلا دلا ةحيشو فرز

 ؛ةفطاعلاو فغشلا ىلإ اهلئاسر ترقتفاو ءمظتنم ريغو ردان لكشب تبتك ذإ

 و و ي نأ هيلع ناك .ايلاطيإ يف هيلإ مضنت ملو

 سامحب و ودعلا عم هكابتشال ۾ ةت حاطخألا بكتري ذخأ .اهدنع ىلإ عجري

 ؟كنم برتقال ل امعأ انأ» .اهيلإ بتك «!نيفزوج لجأ نم ى ثعألو .يداع ريغ

 دحأ بتك ؛ٌةيناوهشو ًامايه رثكأ هلئاسر تحبصأ «.كيلإ لصأل يسفن ل |تقأ

 أرق تناك داكلاب ةباتكلا» < لا كلت ىأر يذلاو نيفزوج ءاقدصأ

 او 5 ناك تتولسألاو «شعتره ل اكشب تمر تاملكلاو

 ا د ايت EE ةارماا ل

 (.هلمكأب شيجل رصتنلا فحزلا

 اھا الإ ايلاطيإ ا نأ نيفزوج نويلوبان اهلالخ ىججرت ريشا تم

 نم ترداغو 000 ًاريخأ تقفاو اهنكل .اهل رصح ال اراذغأ تلحتنا
 شيجدل ٌةشوانم نكلو .ةدايقلل ازكرم اهذخّنا يتلا ءايسيرب وحن سيراب
 ناك .ناليم وحن فاطعنالا ىلع اهتربجأو قيرطلا دادتما ىلع تلصح
 ءةبئاغ لازت ال اهنأ دجيل داع امدنعو ؛ايسيرب نع ًاديعب ةكرعملا يف نويلوبان

 ىلع مسقأو ثدح اّمع لوؤسملا ناك (رسمروف لارنجلا) همصخ همصخ نأ ربتعا

 ىلإ لصو دق ناك

 ۽ ةبسنلاب عقوم نم هلاي 1! أا مقوم ٠م هلا
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5 0 
 yT ey رسمروف

 كفقنتا يكل ابناج ٍءيش لك ٌتيمر
 - 0 2 يت 35 7 5 1 .٠ رين

 امان هّنكل (ةريغبأو بضغلاب كويلوبان رعس (! كانه ير چ

 نأ دعب كلر ىلإ تع رهو ناليم ىلإ

 .ّيعارذ نيب

 ی .ةبلق بيدت تناك + ايتات سبا ناف ريحا اهب یخ

 ىلع ةليوط
 جالا نع بّيغتي ناك

 يلاجترا

 3 a هني هاك اما :ةمّتَعُم ةبرع نتم

 لكشب تاّيجينا رت رتسالاو رماوألا ردصيو «تاعامتج

 نم ةجردلا هذه ىلع صق ةأرمأ نكت ج دعب اميف اهيلإ بتك

 يوس هايضمأ يذلا تقولا نإف كلذ عمو «.لجر بلق ىلع ةقنطملا ةدايسلا
 نويلوبان ىضمأ دقف .ةنسلا ىلاوح تماد هنمح لالخ .ًاذج ًاريصق ناك

 .ةديدجلا هسورع عم ةليل ةرشع سمخ دّرجم

 تذخَنا دق تناك نيفزوج نأ اهدافم ٍتاعاشإ دعب اميف نويلوبان عمس
 .ايلاصيإ ىف ناك امدنع اقع اهسفنل
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 هسفنل ذختاو ءاههاحجت هرعاشم تدرب

 يهتنت ال هلسلس

 e وبدلا يو ليلق ؛اهجوز ىلع اهتوطسل يدها
 اهلعج 4 E يف .اهدبع لظي نأ اولفك ءاهبناج نم ةدوربلا نم ليلقو

 امدنع .ةياهنلا ىّتح ةروطاربمإ تلظل ءانبا هل تدلو ولو «ةجّوَُم ةروطاربمإ

 شارف ىلع نويلوبان ىقلتسا
 («.نيفزوج»

 اذهب ٌةقيقح أبعت مل نيفزوج نإف كل ززذ 2008 م

 ط اثمتلا

 يه اهب هّوفت ةملك رخا تناك «توملا

 اهسأر رسخت نأ نم ىندأ وأ نيسوق باق تناك ؛ةيسنرفلا ةروثلا لالخ
 ايمت نأ :نيفده اهنهذ يف تسرأو «ماهوأ نود ةبرجتلا اهتكرت .ةلصقملا ىلع
 تو ايلا اه نجا لع ردقألا لجيلا »د ناو هة نما اح
 تحت .عمال لبقتسم هيدلو تاش ناك .ةيادبلا ذنم نويلوبان بصب اهراظنأ
 اذه ّنكل ءاناودعو ةّدشب ًايفطاع ناك هنأب نيفزوج تشحأ «ئداهلا هرهظم

 نم ناك .نامألاب هروعش ةلقو هفعض ٍفشك نع دعي مل ذإ  اهفخُي مل

 هترحسو «هجازمو هعبطل اقفو اهسفن نيفزوج تفك ءالوأ .هدابعتسا لهسلا
 نأ دارأ .اهكونسو اهتارظن ءفدب هتنأمطو ءيوثنألا اهنسحو اهتسايكب
 ليجأت يف تنلمك اهتّوق َنِإف ءةبغرلا هذه تظقيأ ام دّرجمبو .اهكلمتي

 ةدراطملا باذع نإف ةقيقحلا يف .هبييختو هطابحإو ءهنم برهتلاو ءاهعابشإ

 « نغلا 143
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 لوق نسج 1 ىذلا

 لوفي

 برق كيشبيو 1(« معنا

/ 1 

 نيل 4 7

 ضرع يف و ةسبايلا

 طاش ىلع 7ر حبلا

 .حيرلا هوح بهت
 ت ربا ن ا

 یر مک نمو ر -

 ا كف

 .ةيئاذلا ةيرخسلاب

 ص اع نسعي مده

 تالليولاو تارسخ ا

 «ةيشطاعلا ثراوكلاو
 5 را ص از 9

 رام لد لاصربو 7

 ىلإ ةديدج تائا

 ىلإ هل / ءنفكلا

 لرزغ درجم نآلا

 ىنز ل أ «عيرب
 3 ا
 5 مع اهإو ءامام

 نورياب دروللا -
 درابلا جانغم ا

 مدقيل ةقيرط كلانه

 هتيتضف صخشلا اهب

 لمعالي اها و
 بولسأب روهمج ا عم
 00 لزانكو يداه
 مهنأ ةجردل

 نوكي نأ ًامئاد بجي

 تالزانت لمعت الأ يف



 ءاوغإلا نف 4 ٠

 سيئ نيذلا كفوأل

 هنوطعي ءيش مهيدل

 مهيدل نيذلل امو
 هنوبسكيل ٍءيش لك

 مهو اولسوتي نأ ىلإ
 مهبكر ىلع نوثاج
 كلذ قرغتسا ول ىتح
 اج ال ايوُص انقو

 «ديورف دنومغيس -

 علب ىلإ ةافوروت
 ديورف يف ا

 نزور لوبل هعابناو

 ءاهداعيم ناح امدنع

 ةيروح ا كلت تعضو

 الو الامج رثكألا
 نا ءرما عيطتسي

 يف وهو ینح هقشعي

 هتمسأو «هدهم

 غلب ....سویسیسران

 ؛ةرشع ةسداسلا

 هرابتعإ نکی ناکو

 ًالجرو ايبص
 ريثكلا عفو ٠ .اعم

 ىف 0 ناملغلا

 همسج لكل هتح

 4 ًأدينع + ًارادتعا

 0 كنلوأ

 .هسه ىلع تاينفلا

 تناك ول امك «ةلقتسملا اهحور ٌَعِضْحُي نأل قات .ةيشوزام ّةَّذل نويلوبان حنم

 .ةكرعم يف ًاًردع

 قدأ ٌدميق هيدل لهس ځتفف .لّصأتُم لكشب نودسافو نوسكاشم سانلا

 ركل تابع يلح الع دكت مر اه طش ال سي سس لو 93

 اناج كاهجوب ح حيشت نأ ىلع كتردق يه ءاوغإلا يف مظعألا كتّوق .مات

 مهتابغر عابشإ ليجأت لالخ نم ؛كءارو نوعسي نيرخآلا لعجت نأ «ضفرتو

 ا اركاب نوملشتسيو باسحلاو ريدقتلا نوطخي سانلا مظعم .مهتاجاحو

 ءاطعإ نأ مهنم ًاداقتعا وأ ا رخآلا صخشلا رسخي نأ نم ًافوخ

 ضيقنلا يه ةقيقحلا .ةوقلا نم ًاعون يطعملا حني فوس ديرت وأ ديري ام رخآلا
 كلذ دعب عّشمتتا ن ن و هع تاغ رو بلاطمب يفت ام دّرجمب :كلذ نم

 و ضرع ا نب لمحو ا اا
 لعجإ .بحلا يف مساح وهآڙلا :رکذت .ةوزن طسبأ ىدل مامتهالا دقفت

 ظقوتسو أَّقح متهم ريغ كنا نم ءبحست دق كّنَأ نم ًةفئاخ كفادهأ
 كل ةراثإ ّلقأ اوحبصأ مهّأ نم مهفوخو «نامألا مدعب لصأتملا مهروعش
 چٹ نمو .ةرّمدم نوكت نامألا مدعب رعاشملا هذه .مهاّيإ كتفرعم ببسب

 ًالعاج ءمهلمأ ظاقيإ دعأ ؛مهسفنأ نمو كنم نيدكأتم ريغ مهتلعج ام درج

 اذكه  درابو نخاس درایو نخاس .ًادّدجم نوبوغرم مهتاب نورعشي مهاّيإ
 يقبيو عولولاو مامتهالا قّمعُي ذإ .قطنملل ٍفانم لكشب أعتمم نوكي جنغ
 0 ةدكأ ةمالع هّنإ ؛كفده بضغب طبت ال .كبناج ىلإ ةردابملا ةيناكمإ

 .دابعتسالا

 .اهبيبحب بعالتت نأ اهل يغبني اهتوطسب ظافتحالل قوتت نم

 ديقوأ -

 ارَخؤم ح حاجنلا يقل يذلا توباک نامورت بتاكلا أدب »1952 ماعلا
 وحن ىلع لئاسرلا نم ٍلباو مالتساب ةيعامتجالاو ةيبدألا طاسوالا يف
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 يمّمصم دوري ناك يدنا لوهرأو يدنا ىعدي بجعم باش نم يموي

 . ةيحيضوتلا موسرلاب ليبقلا اذه نم ىتلا ءاشألاو ةضوملا تالجتمو ةيذحألا

 ىلإ عجر موي تاذ .توباك بجتسي مل .ةبتك ذدحأ يف اهُنَمضي نا يف الما

 اذبو .اهعم شيعي توباك ناك لوهراو دجيل هلزنم

ra ۴ = 1 2 530 1 1 م 5 5  
 :اده لكل ادح توباك عضو ةياهنلا يف .يموي همس لكشب لصتي لوهراو

 توباك ةعدبمو ةليمج ٍتاموسر لوهراو لمع

 يتلا هما عم ثّدحتي وهو

 ٌءيش لصحي نل هنأ امامت فرعت نيذلا نيسئايلا سانلا كئلوأ نم ادحاو ودبي»

 .ذعب اميف بتاكلا لاق ««ةرصفلاب رساخو سئاي دّرجم مهل

 E ناتفلا لصح كلذ نم تاونس رشع دعب

 ىلع . نتاهنام يف ةينفل لامعألل ليياتس ضرعم يف هل درفنم ضرع لوا

 0 ا SE تناك نادا

 حاتتفا ىدل .الوكاكو كلا ةجاجزو لببماک عون نم ءاسحلا ةبنع رارغ ىلع

 مم ٍلاخ وحن ىلع قّدحي وهو ًابناج لوهراو فقو «هتياهن ىدلو لفحلا
 نم قباسلا ليجلا نع افلتخم ناك مك .اريثك ثّدحتي نأ نود نمو ريبعتلا
 ديرجتلا نيب ريبعتلا «نينانفلا

 دهشملا ىلع اونميه دق اوناك نيديازُمو «ناودعلاو حجبتلاب نيعيلم رمخلل
 ناک يذلا لوهراول ًارياغم ناك مكو .ةمرصنملا ةنس ةرشع سمخلا يف ينفلا

 اوناك داّقنلا .هتاعرو نفلا راجت ىلإ ٌةفاضإ ءرارمتساب توباك قياض دق

 نيرقاعمو نيقساف لوألا ماقملا یف اوناك نيذلا 7

 ی روس عيطعم مل لوعراو بع ورب نيروسأمو نيرّيَخُم
 ؟لوقي نأ لواحي ناك اذام ؟هعقوم ناك اذام .هّتف تاعوضوم لايح نانفلا
 وأ ( هّبحأ ننال طقف هلمعأ انأو «ةطاسبب بيجي ناك ىنولأسي اوناك امدنع

 مهدحأ بتكف :مهتاليوأتو مهتاريسفت يف نورسفملا حمج «.ءاسحلا ٌبحأ»
 ءرخآ بتكو ««هرصع ريطاسأ ىلع ةرورضلاب ٌيليفط وه لوهراو فك ٌّنف»
 هيلع يفضت اهتكل ءيش ال نع رعت ٍةركفل ةيواسم ةقرافم وه رّرقت الأب رارقلا»

 يف ردصتم زمرک لوهراو خصر اريبك احاجم ضرعلا ناك «.كلذ دعب ًادعب

 ةرصاعملا ةيبعشلا ةفاقثلا نيب ام جمد يذلا) ىبعشلا نفلا ,ديدجلا هاجتالا

 (.مجرتملا :يضاملا نرقلا تانيعبسو تانيسمخ نيب ام ٌدتماو مالعإلاو

 اهيلع قلطأ نتاهنام يف ةريبك هيلع لوهراو رجأتسا 21963 ماع يف

 ليا حرادتسي ناك

 2 ىلإ هنن

 كلت لبق نم دهوش

 ةريثكلا ةيروخ ا

 م یس مالكلا

 ةتماص ءاعبلا عيطتست

2 1 
 ءاهريخ ملكش ادن

 ئ ا مم کل
 چ ہا مى

 ردأين نا ملعتت

 امس! .مالكلاب
 س ا 1
 محا ددربو :«ىدص

 كسا هدا

 كار امدنع

 .امئاد

 لۆجىتي سويسيسرات

 «شحولا فيزلا ربع
 يف قىدص تعفو

 هناوطح تبقعتو هب

 ام رده .ءافخا ىف

 «بثك نع هنعب

 تحبصأ ام ردب
 يتلا رانلا نم برقا

 امك امامت :اهتقرح
 «تيربكلا مرطضي

 لوح عضوي يذلا
 «لعاشئا ىرُذ

 5 مك .بهللا هنم

 تاردابم اب موقت نأ

 وندت نأ «ةيئارطإلا
 تاسامتلالاب هم

 «يبصلا ٠ /ةفيقرلا

 هات دق ناك ءةفدصلاب

 هقافر ةرمز نع اذيعب
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 :حاصو «نيصلفلا

 دحا دجوي لهو

 :ىدص تباجا ه؟انه

 رهكست انهو

 اهودشم سويسيسرأن

 جج يف رفت غو
 نم تاهاجالا

 «هفلخ رظن ...هلوح

 «دحأ رهظي مل اهلف

 اذائو :ةيناث خرص

 لکن كل «؟يسيبنجت
 ىدص ناك هعمس ام

 كلذ عمو .هتاملك

 هک - ربصأ دقف

 هبسح اج لاض

 - رخآ ص خش توص

 ىلإ يلاعت» «لاقو
 «ىقتلل انيعدو ءانه

 ` :ىدص تباجأ

 ملو «!ىقتلت انيعدف

 ي أ اهدعب ادبأ ع جر
 ةبغرلا هذهب توص
 .دادعتسالا اذهو

 اهتاملك لعجتل
 تجرح دفف حضوأ

 تعتهو ةباغلا نم
 لوح اهيعارذ يمرب
 :تبحا يذلا قنعلا

 وهو اهنم زف هنكل
 يع كيلو رضب
 !كناقانعو تنا

 نأ ىلع توم ا لضفأ
 ...6] ديسملل

 ىلتلبو تیز

 ْ رجم تحبصأ ام ناعرس يتلاو عنصملا مسا نييليفطلا - ةريبك ةي ةشاحل أ

 وأ .لّوجتي لوهراو ناك «ليللا يف ةصاخو انه .نيحماطلا نيناتفلا ءَنيِلَكمملا

 .ةمامتها لجأ نم نولضاني «هلوح نم نوعّمجتي اوناك سانلا .ةيواز يف فقي

 وأ هفقوم ىلع حوضوب ةلادلا ريغو ةسبتلملا هتقيرطب بيجيف ؛ةلئسألاب هنورطمي
 کی ہل ذإ نوش را د لف ويدي نأ دا عطتسي مل نكل .هروعش

 از :داتعملا همالس كحنمي نأ نود كب دم اذإ كرا نك يف .اذهب حمسي

 .لحرتو كنع ىنغتسُيس امبرل ؛كظحالي مل .ترّئُد دق نوكت (ءأبحرم

 اراودأ دنقل لوهراو ذخأ «مالفألا ةعانصب ديازتملا همامتهال ٌةجيتن
 ةّيروفلا ةرهشلا نم ًاعون مهل مدقي ناك عقاولا يف .همالفأ يف هئاقدصأل

 ناعرس .(لوهراول ةرابعلاو مهب ةّصاخلا «ةرهشلا نم ةقيقد ةرشع سمخلا»)

 َنهريغ نود ًءاسن ايه .راودألا لجأ نم نوسفانتيو نومحازتي سانلا حبصأ ام
 مّدقي هلوح دجاوتلا دّرجم .وكين ءافيف ءكيوجديس يدإ :ةّيموجنلا لجأ نم

 نم ٌتامجت تناكو «راظنألا طحم حبصأ عنصملا .ةلمازملاب ةرهشلا نم ًاعون

 ثيح كانه تالفخا ىلإ نبهذي زمايليو يسينيتو دنلراج يدوج لاثمأ

 ةيميهوبلا حئارشلاو ءافيف .,كيوجديس عم ةداتعمللا تاّيمسَولا نودو نطلدخي

 نيزوميللا تاراّيس لاسرإب سانلا ادب .اهقداص دق لوهراو ناك ىتلا ىندألا

 اثدح لیحیل ًايفاك ناک هدحول هروضح ؛مهعنص نم ٍتالفح 7 هلق
 تمص يف هقيرط ٌقشي ناك دقف كلذ عمو  يئامنيس ٍدهشم ىلإ ًايعامتجا
 .ًاركاب رداغيو هسفن ىلع ئفكنم وهو .براقي ام وأ

 ناك .تاعماج ةّدع يف رضاحُي نأ ل 1967 ماعب يف

 نوكي ام ردقب» هاب رعشي ناك دقف ؛صاخلا هتف نع ًاديدحتو مالكلا هركي

 ناك ضرعلا َّنكل iM ءالماك ءيَّشلا

 هّلح .لاملل ال لوق يف ٍةبوعص لوهراو دجو اماطلو «ةيداملا ةيحانلا نم ايس
 ناك تجديم .هصخش لحتني نأ تجديم نلا لّثمملا نم بلط : :ًاطیسب ناك

 نوهراو هبشي نكي مل .رمحأ يدنه فصنو «نوللا يزنورب ءرعشلا نكاد
 اوّسشرو «ةردوبلاب ههجو !وطغ ءاقدصألا صضعبو لوهراو ّنكل .ةجرد ىندأب

 .لوهراو بايث هوسبلأو ,ةنكاد ٍتاراظن هوطعأو ءيّضفلا نوللاب يتبل هرعش
 ةريصق هتبوجأ تءاج دقف «نفلا نع ايش فرعي نكي مل تجديم ّنأل أرظن
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 يدنري ناك ام انا هنا امبو «ةفرعنا

 دق .لاحتنالا حج .هسفن لوهراو ةبوجاك ةزغلمو

 قح دحا هقفرعي مل نكل ءاروهشم

 وعمتسم ناك .ليصافتلاب افولام نكي مل ههجو ىّتحف .ةنكاد ِتارالفن
 a 7 3 . 8 ٤ فا ل ا ال 2

 اب دحا برتقي ملو .هروضح ةركفب ١ وط تعين ةيضكلا ديف اجب نيديعب ةرضاحملا

 ادعم فدل :ةغدتلا يشكي ةيافكلا هم

 : رن 0 E ES 3 701 ا 5 2

 لوهراو لاق .الوجحخو ايبلس ىعيبطلا لکشلاب ناك هّنكل «لاتقتساب ةرهشلا
 1 35 0 0 55 1 1 0 2 ١

 نم کلا ذحا نا دوا كلذ عمو نوجحخ يننال «اعارص تشع املاطل»

u “ 2 

 عيمجلا ءد نکل ءاحاحلم نكت ال' :امئاد ىل تلاق ىما .ةيصخشلا ةحاسملا
 کت r ت

 أوهر'و لواح ةيادبلا يف (' .دوجوم كنأ نوفرعي

 .دولا بطخيو ىض رتسي كك هسفن اذهجم ءاماحتقاو اديكوت

 ها e تا ىلا انو عب 0 “ا 1 1 7
 هتيبلسل افحناو ةلواحا نع ىلخت ةميقع تاونس رشڪ دعب .اعجان نكي

 .باحسنالا اهيعدتسي ىتلا ةّوَقلا فشتكا كلذ دنع طقف  ةّضاخلا

 لكشب تريغت يتلا .ةينفلا هلامعأ يف (ةّيلمعلا) ةريسملا هذه أدب لوهراو
 يامل "لقت يدا هامور اتالادى سلو يرد

 كمدصت مل عساو ٍقاطن ىلع ةفورعم ىرخأ روصو ءارضخلا عباوطلاو
 مي مل يذلا رمألا ,رماكلاب 'ريحم اهانعم ناك عقاولا يف ؛اهانعمب

 ةيئرملا اهتوقبو ةرشابم اهنوكب كبذتجت هتاموسر تناك .اهرحس زاربإ
 «حبصأف :هسفن ريوحتب ًاضيأ لوهراو ماق هتف روح نأ دعب .اهدورببو
 .تمصلاو ءافكنالا ىلع هسفن نرم .حطس دّرجم هتاحولك

 ٍةقيرطب مهسفنأ نوضرفي نيذلا «نولواحي نيذلا سائئاب ٌميلم ملاعلا
 دارأ «مهدجاوت لاط امّلك نكل «ةنّقؤم تاراصتنا نوزرحي دق .ةيماحتقا
 نودبو «مهلوح نم ٍةفاسم يأ نوكرتي ال .مهودتفيو مهوضحدي نأ سانلا
 ةفاسملا نوقلخي نودرابلا نوجانغملا .ءاوغإ كلانه نوكي نأ نكمي ال ةفاسم

 ةقثب يحوي مهؤوده .مهءارو نوعسي نيرخالا مهلعجبو نيرّيحم مهئاقبب

 مهتمص ؛ًاّمح ًةدوجوم نكت مل ول ىتح ءاهبرقب دجاوتلا ريثما نم ةنثمطم

 نيجاتحم ريغ مهنأ ىلع مهروهظو يتاذلا مهؤافتكا .ملكتلاب بغرت كلعجي
 نوكن نألو مهل ٍءايسأ لمع يف بغرن انلعج الإ يدوي ال ءنيرخآلا سانلل

 رك هيت فيفا
- 1 

eg, Ee. 

 و
 راعناب خرمملا اههجو علا ء لا ايم

£ 5 ٍ 7 5 

 «قارو الا رتس يف
f.ر  

 موس تد دمو

- 

 كلذ هم ةروجهلا
3-2 2 

E 02ْأض دل يح لا غ  
 ما

 اق ناك امك يلماعو
 TNE و ا ا
 Fey EE امس

 م کئ

 تابياغلاو عا ارا
£ 

 كلندذكو :ءىرخ 4

 .روكد لا نم هيبجعم
 ذحإو عفر مش نمو v 5 5 ع

 ناك نيدلا كنتوا نم

 رخسو مهاردزا دف

 نلا هيدي مهم

 ارو :ايلصصم ءامسلا

 ماهتنالا ةهالإ تعمس

 هءاعد تباجلو

 ء ...حئاصلا
= ۶ 

 بعتلا سويسيسران
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 انه ىقلتسا ءراهنلا

 ةكر ب بناجب]

 هبدج دقف :[ةيفاص

 لامجو عيبرلا

 ناك امني .ناكلا

 ءافطإل ىعسي
 هلخادب ىمانت «هشطع

 امنيبو «رخآ سطع
 رحسنا ءبرشي ناك
 ليمج ا ساكعنالاب

 يف عقو .هأر يذلا

 «يتمهو لما بح

 ناك ام ٍبِسحف

 ةسكعنم ةروص دزجم

 تنادي ريش هنوك
 الب كانه لظ ءهسفن

 هينيع يفو كارح
 لاشمتك_ «ةتباث ةقيدح

 ماحر نم ټوحنم

 نم ...سوراب ةربزج
 «ىعو وا دصق نود

 ناكو «هسفنب بغر
 وأ ةدام هسفن وه

 هنأاسحتسا عوضوم

 سفن يف «صاخ ا
 دصاقلا ناك تقولا

 هسفن وه «دوصقم او
 يذلا بهللا دقوأ

 نمو لبق مک .هقرحأ
 ةكربلا ىودج نود

 سطغ مك ؛ةرازغلا
 «هايم ا يف ًاقيمع هيدي

 قئاعي نأ لواحي وهو

 نوكي دق .ناسحتسالاو فارتعالا تاءاميإ وأ تامالع ىندأل نيشطعتم

 نوسّركي ال مهف - نونجلاو بضغلل ًاريثم نيدرابلا نيجانغملا عم لماعتلا

 اننأ الإ - ادبأ برقلاب نوحمسي الو ءادبأ ال نولوقي ال مهتكل «دحأل مهسفنأ
 يذلا روتفلا اًنمدا ذإ ءمهيلإ انعجر دقو انسفنأ دجن ناخألا بلغ ىف

 نوبغري مهلعجو سانلل جاردتسا ةّيلمع وه ءاوغإلا :ركذت .هورهظي

 نيسو ءيشلا ضعب خماشتمو ٌديعب كأ ىلع رهظإ .ككلمتو كتدراطمب
 يأّلاو ,ءاوخلا نوهركي  ةعيبطلاك  رشبلا .كتوظح لينل مهيعس ىف سانلا

 اوؤلمع يكل مهدهج ىراصق نولذيي مهنالعجي تمصلاو ىفطاعلا (دعابتلا)

 لوهراو لثم فلخلا ىلإ ٌةوطخ عجرإ .ةصاخلا مهترارحو مهتاملكب غارفلا

 .كيلع لوصحلل نولضانيو نوحفاكي مهعدو

 ىلع لاجرلا نتفيو رحسي نم رثكأ نه [تايسجرنلا] ءاسنلا
 هئافتكاو هتيتسجرن يف ريبك دحلو نمكي لفطلا رحس ...قالطإلا
 هيلع لوصح ا وأ هيف ريثأتلا وأ هغولب ىلع ةردقلا مدعو يتاذلا
 ءانب ٹرتکت ال اهنا ودبت یا تاناويح ا ضعب رحسك امامت
 ىلع مهتردق ىلع مهدسحن اننأكو وه لاح ا ....ططقلاك
 انك ىتلاو ةنيصح وديبيل  ةلاح  ةديعس ةيتهذ ةلاحب ظافتحالا
 .نيح لا كلذ ذنم اهنع انيلخت دق انسفنا نحن

 ديورف دنومغيس -

 ةيصخشلا ىلإ حيتافملا
 زارطلا نم نوّرفتسمو نوظيغم مه نوجانغملاف «يبعشلا موهفملل اعبت ٠

 ىه هذه .ىلوألا ةبغرلا ةغدغد دعب ًاليوط مهتئارب يف مهاياحض ءاقبإو ,ًايفطاع سانلا زاجتحا ىلع مهتردق عقاولا يف وه نيجانغملل يقيقحلا رهوملا نكل .يرغُم كولس وأ ريثم رهظم لالخ نم ةبغرلا ظاقيإ يف ءاربخ «لوالا
 داش مهحاجن ودبي دق .ةّيلعاف رثكألا نيوغملا ٌفاصم يف مهعضت يتلا ةراهملا
 اذإ ؛ساسأ لكشب ةديعبو ةدراب ٌتاقولخم مهنأ امي ,ءيشلا ضعب اًيضرعو



 وأ هتعرف كنب قلتو نع“ كني مه ادعو «ككرعو دخ
 ام دّرجمب كن ا يقطن نم ودبي دق .سفنلا ٌبحو طابترالا مدع ةاون اهدنع

 دقفتو جانغملا تابعالت ةقيقح ريت فوس كتاف ةّيصاخلا هذه اک ردم حبصت

 تا ع کس عي هلال نتف یک ی ابلاغ انآ األ

 تناك مك ديج لكشب ًاكردم نويئوبان حبصأ دقف «ةيجانغملا نيفزوج
 كشلا ىلإ عاّرتلا اذه ءاذه كلامملا رهاقو حاف نإف كلذ عمو .ةبعالتم

 .اهكرت علتسي مل .مهعفاودو سانلا نم رخاسلاو

 ٌةَيَصاخ مهفت نأ ًالَوُأ كيلع يغبني .ةديرفلا جانغملا ةوطس مهفت يكل

 ناک او CE E تدراط املك :ةبغرلاو بحلا يف ةّيرهوج

 ؛ةلهول ًاريثم نوكي نا نكمي مامتهالا نم ريثكلا .ًادورو رثكأ أرمأ مهل كريفنت

 رهف .ًافيخمو ًاقناخ حبصي ةياهنلا يفو بولطملا دخلا نع ديزي ام ناعرس نكل
 ًاطخلا اذنه بكترت وك .ارفنم ابك رم نش نيذللا جاوا تفل كوم

 مهيدل نيجانغملا كل .نكمطم ٌءيش وه لصاوتملا انروضح نأ دقتعن امدنع

 باحسنالا يف ةداس مهنوك .ديدحتلاب ةيكيمانيدلا هذهل لّصأتم ٌمهف
 اوك خالو نكت دوب هجم نوييْفُيو «دوربلا ىلإ نوعيلُب رهف ا
 مهعجارتو مهباحسنا .نزاوت مدع ةلاح يفو ةروسامو ةكجافتم مهتّيحض

 نم «ةفلالا) .انتلّيخم يف مهاَيإ انميظعت
 لغاشت :دعبلا نس ةرتف (.هاتينب اتك ام قعطُتو ضقت «ىرخألا ةيحانلا
 مهلعل .بضغلاب سيلو نامألا مدعب رعشن انلعجتو ؛قمعأ وحن ىلع فطاوعلا
 ىلع انرورغ عضوي ام دّرجمب ا وأ ءاّقح اننوبحي ال
 :ركذت .نیبوغرم ذل جانغملل عضخن اننإف كح ا

 باحسنالا ةوطح يف اتو ءارغإلاو ةظاغإلا يف نمكي ال ا رهوج

 .ةبغرلا دابعتسال حاتفملا وه كاذ .يفطاعلا باحسنالا «ةقحاللا

 .ةيسجرنلا :ىرخأ ةّيّصاخ مهفت نأ كيلع «جانغملا ةّرقب ىظحت يك

 مظعم يف و نوكت يتلا) (ةّيسجرنلا ةأرملاو ديورف دنومغيس فصو

 رشف «لافطأك .لاجرلا ىلع مظعألا رثألا يذ طمنلاك (اهرهظمب نايحألا

 ندعم اننوك .لئاه لكشب ةعتمم نوكت ةيسجرن ٍةلحرم ربع رم انف «ديورف
 سانلل ٌةيسفن ةجاح انيدل نوكي الف ءانسفنأب انكامهنابو يتاذلا انئاوتحاب

 نأ و ًايعامتجا انفييكت متي ءطبب هج نمو . .ةطيسب ةجردب الإ نيرخآلا

 فا نايّدؤيو .نيضماغ مهن العجي

 لازن ال اننَأ بسحو تبث
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 معي نكي مل .هسفنب
 رظني ناك يذلا ام

 دهشم لا كل «هيلإ
 هراثأو «هرعاشم بهآ

 يذلا مهول سفن
 اهيا ا

 قمحالا یبصلا

 لواحت اذان «سعتلا

 كس نأ اثبع
 ةرباعلا ةروصلاب

 ځو رت يما ةيشالتلا

 ا ۶ء يس ! ؟كنم

 ريغ هءارو ىعست
 تفلت طقف :دوجوم
 امه صلختسسو اناج

 وه هارت ام .بحت
 ساكعنا ىوس سيل
 الوه ؛كتروص

 .هتاذ دح ىف ءىش

 كلعم را هنآ

 تنا تمد ا كشمير

 ىتم بهذیسو ؛كانه

 بهذ اذإ «تبهذ

 .. نأ ع يطتست

 ىلع فلا هسأر
 «رضحخ 7 بشعلا

 نيديعلا توم ا ,قلغأو

 لامجب اتبجغا نيتللا

 يف ىّتح .امهبحاص
 امدنع «نيحلا كلذ

 ماقم يف لبقتسا

 ىلإ رظني لظ «ىتوم ا



 ءاوغإلا نف 0 .٠

 «هتاوخأ .ميحج ا

 «عيبرلا تايروح

 ر «هنباذنل

 نع ًاريبعت ٌئهرعش
 06 نيلالجإ
 هنبدن ةباغلا و

 ىدص تددرو ءانضيأ

 لعاشنا «ةقرحما

 مت دق ناك « شعنلاو

Aa 0 
 هح نکل مهر یسصخ

 اهيلع رثعيل نكت مل

 الدب .ناكم يأ ىف

 اودجو «هتفج نم
 نم قرئاد تاذ ٌةرهز

 لوح ضيبلا تالتبلا

 ت اوحتلا ,ديقوأ -

 .مإ يرام ةمجرت

 ستی

 ىرت يذلا طارقس نإ

 يف عوقولل اليم هيدل
 بابشلا بح

 يفو «نيميسولا

 ماودلا ىلع ميج
 ر هلا نينو
 نكل ...مهلايح

 تع رظنت ام درجمب

 كإف حطسلا
 ص ب رد فشتكتس

a Eوتن ارس  SOو سا يلاوخلا  

 ل ا هلا كلب لجرلا ركذت

 .اهب كامهنالاو سفنلاب لاغشنالاب روعشلا كلذ

 0 نأ ديري وهف - لجرلل ًايدحت ا لكشي جانغملا ىثنألا لالقتسا

 1 رثكألا رمألا ّنكل .اهتعاقف رحمي نأ «ةعبات اهلعجي يذلا ا

 ا كا ءاهل ٍدبعك فاطملا هب يهتني نأ وه «كلذ نم مغرلا ىلع «ريثكب

 تمل جرا ةأرملا نأل ملا ءاهبحب رفظي ىتح ًالصارتم ًامامتها

 .شهدم لكشب رع اذهو .ًايئاذ ةيفتكم يهف ؛ةتفطاعلا ةيحانلا نم ةجاتحم

 لبق نم أرق كسفن هاجت كفقوم) .ءاوغإلا يف ىرهوج :تاذلا ند

 سفنلل ضفخنملا ريدقتلا (.ةيعاو ريغو ةحضاو ريغ قرطب رخآلا ضبا

 نيرخآلا سانلل اجا ودبت ام ردقب .نابذجي يتاذلا ءافتكالاو َةَقَنلا فني

 مهفإ .احيجرت رثكأ ًارمأ كيلإ نيرخآلا باذجنا نوكي ام ٍردقب «لقأ ةجردب
 .للهسأو رسيأ حبصأ كتجاح عمق نأ دجتسو تاقالعلا عيمج يف اذه ةّيمهأ

 ملكتلا .ةيئاوغإلا ةيسجرنلاو سفنلاب يرصحلا كامهنالا نيب ام طلخت ال نكل

 نع مني ال ذإ «ءاوغإ - اللاو ريفنتلا يف ةياغ وه فقوت نودب كسفن نع
 .نامألاب روعشلا مدعو ةقثلا مدع نع امإو ىتاذلا ءافتكالا

 هذه نإف ديكأتلابو .ىننأ هنأ ىلع جانغملل رظنُي ناك ًايديلقت

 ءاسنلا ىلع ناك يتلا ةليلقلا ةحلسالا نم ةدحاو نورقل تناك ةّيجيتارتسالا

 نع يه جانغملا ليح نم ةليح .لجرلا ةبغر ندبعتسي يك اهمادختسا

 :خيراتلا ربع ةعدخلا هذه نمدختسي ءاسنلا ىرن ثيح «يسنجلا لاصتالا

 تناك ولکنالید نونين رشع عباسلا نرقلا نم ةميظعلا ةيسنرفلا ةيظحملا

 الإ ةيقيقح ةلططلس قمح مل اهنكل ءاسنرف يف نيزرابلا لاجرلا لك نم ةبوغرم

 عفد اذه .اهبجاو نم ٍءزجك لجر يا عم م كيج

 لجر ليضفت لالخ نم همقافت فيك تفرع يذلاو سأيلا ةفاح ىلإ اهيبجعمب
 نهشأ ةعضبل اهدسج ىلإ لوصولاب ًانذإ هايإ ةحنام تقوم لکشب هرغ نو 3

 جنغلاب تبهذ ىلوألا ٌتيبازيلإ راك ةكلم .نيمورح ا ت ىلإ هديعت مث

 نكل اهطالب لاجر تابغر ظقوت نأ تدّمعت ثيح «هاصقأ ىلإ جانا
 .مهنم دحاو يأ عم مانت نأ نود

+ 



 ياسنلا دنع يعامتجالا ذوغنل ةليسو ةليوط ةرتفلو تناك نا دعب
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 هنرملا يوعم ديدحتلابو ءناجرب
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 حلا .ءالزهك ءاسن ةوصس 'وصبع نيدنا ماضعل' رشع نماثلاو رشڪ عباسلا
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 ی aE ر ا وعم عو مث یاسنلا ةراثإ ىف اذاتسا ناك «نازول قود «رشع عباسلا نرقلا يون

 لوصحلل حماج ٍلكشب ءاسنلا تقات .ظفحتم لكشب فّرصتي ئجافم وحن

 ی يشي ملاع يف . نيسنجلل حاتم جنغلا ءاذه انموي يف لع

 نم کش (ير ایتخالا) یئ يئاقتنالا طظفحتتلاو دوربلاو ةظاغإلا نوكت «ةرشابلا

 .صاخلا اهناودع ةيعلأب يفخت يتلاو ةرشابملا ريغ ةّوقلا

 نأ كم بذكلا دھات تفل

 جانغملا ىسري «تقولا سفن يف .ءيش 0 أ لا ءارعإ اج نركب
 ركنا ايناس نم ةضقانتم تاراشإ

 أ لوألا ماقملا يف بجي جانغملا

 ةّيحضلاب عفدي ام ةضقانتم تاباجتسا دل

 بتاكل رجع ماقا نرقلا رم ةيسئرفلا 07 ةلطب .كابترالاو شّوشتلا وحن

 تناك امدنع .ةلماكلا جانغملا يه “نايرام اهمساب تيس يتلاو وقيرام

 نكلو «فوذلا نيم لع لذي لكشب يدترت تناك ةسينكلا ىلإ بهذت
 تلو نأ ودبت ةالصلا فصتنم يف . يا ضعب حّرسم ريغ اهرعش كرتت

 ايشأ اذهب اهمايق ءانثأ نيتيراعلا اهيعارذ ٌةرهظم ءهحالصإب أدبتو أطخلا اذه

 نويع لك رمستتف  رشع نماثلا نرقلا سئانك يف یر نكت مل هذهك
 يف تناك ول ان ريثكب ىوقأ نوکی روتلا .ةظحللا كلت يف اهيلع لاجرلا

 فوس ةحضاولا ةنزاغملا :ركذت .قّوزمو ٌيقوس لكشب يدترت وأ «جراخلا

 ًاضماغ نوكت نأ لضفألا نم .مزاللا نم حضوأ لكشب كاياون نع فشكت
 .هيف ريثت يذلا تقولا سفن يف طبت ثيح ءأضقانتم ىتحو لب

 ردوا نود ًاجانغم ناك يترومانشيرك وديج ميظعلا يحورلا دئاقلا

 «ايندلا يف مهملعم» هفصوب نيّيفوصويئلا لبق نم و ا ناک هنوك

 لقأتلاو ؛يفوصلا فشكلا” قيرط نم هللا ةفرعم ىلإ يعسلا يه ةّيفوصويثلا)

 ل چا .ًاضيأ ًارودنغ يترومانشيرك ناك دقف ,(مجرتملا :يقسلفلا

 a ! سفن يف ين د و ناك دنا

 ريف وص ويئأ مص 1929 ماع ف .سَمْلُي نأ نم باهر هيدل ناكو «جّورتي

 دعي e هاو 007 ًادشرم ىّتح وأ ًاهلإ نكي مل هنأ هحيرصتب ملاعلا لوح
 اسنلا نم ةريبك ٌدادعأ :ىوقأ هتّيبذاج لعج نع دزي مل اذه .عابتأ يأ ديري

 كلا قى قص

 151 .٠ حانغملا
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 داكلاب سفنلا دبش

 نرتکت نا عيطتست
 م ا 0

 «ءاهنخ هماع هرحب

 یي وع ...یتداس

 ءاعکالاب هئايح لك

 . دوي ؛ لاح دق

 0 يلع
 لباقمك ءارداق

 نأ ىلع. ناهد
 هفرعي أم لک ف شتكأ

 بجي هنأل ؛طارقس

 هنأ فرعت نأ كيلع

 دح كلانه نكي مل
 هاش ياللا را
 .نسحلا يلكش لايح
 ةصالخا هذه عم

 يمداخ تلس ر
 لح ىلإ يذلا ءاديعب

 تنك الاطل نآلا

 يف يعم هتيقيتسا
 خم .نتاهجارب
 تكرتو «طارقس
 هعم ًاديحو يسمن
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 لوقأ نأ يلع بجتو تي
 ةقيقح ا مكل
 يغصأ ؛اهلمكأي

 اي ينخبوو ءاديج
 يأ ناك اذإ طارقس

 كل هلوقأ امم ءىش
 تحمس .ابذاك

 نوكأ نأب ىسفنل

 اهيأ «هعم يدحول
 تضرتفاو «ةداسلا

 هنأ لاح ا ةعيبطب

 نم ةثداحم رشابيس

 بطاخي يذلا عونلا
 هبوبحم بيم ا هب

 ىلع نانوكي امدنع
 تنکو «دارفنا

 ثدحي مل ذإ ًاديعس
 .ليبقلا اذه نم كيش

 يعم مويلا ىضمأ
 يعم ثداحتي وهو
 نمو :.ةيدايتعا ةقيرطب

 ِ ىضمو ينكر مث
 اقحال هتوعد .اديعب

 يل يبس ادري
 «ةضايرلا ةرجح
 حمضأس يننأ ًادقتعم

 .نالا هعم ينياغ يف

 ينعراصو نر

 9 «رزكتم ٍلكشب

 يأ كاسه نوكي نأ

 يننكل هرخآأ ص خش
 نأل ' جاتحأ د داكلاب

 نكأ مل يآ لوقأ
 .ينياغ ىلإ برفأ

يركت رثكأ اوحبصأ هعابنأو بح يف نعقو
 ًايدسج .لبق يذ نم ًاينفتو اس

 نع ةع ناک امنيبف .ةضقانتم تاراشإ لسري يترومانشيرك ناك ءاّيسفنو

 هتايح يف هنع ًاديعب سانلا دصي ناك هّنإف < «عيمجلا نيب ام لوبقلاو تحلا

 امهتكل هابتنالا ه هاتبسكأ دق هرهظمب هسوهو هسيذاج نوكت امبرل .ةيصخشلا

؛هبح يف نعقت ءاسنلا العجيل اناك ام امهتاذ ّدحب
 ةليضفلاو لتبتلا يف هسورد 

 هذه بکارت .ايّدام اًبح قلختل تناك ام انو ًاعابتأ هل تفلح ةّيحورلا

 لكش ؛ءاوس ٌدح ىلع مهطبحأو ساتل جردتسا «ةيناث ةيحان نم «تاعزنلا

 ًايفطاع ًاطابترا قلخت نأ اهنا نع ناك ام کای بكارتلا اذه

 أ هيدل ناك ملاعلا نع هؤافكنا .هذهك دانا نع تن فأن لجرب ايدا

 .هعابتأ ينافت قيمعتو ةدايز :ديحو

 مدع ةلاح يف رخآلا صخشلا ءاقبإل طم ريرطت ىلع دمتعي جنغلا

 قوتن انْنإَف ءةرمل ةعتملل انرابتخابف .ةياغلل ةلاعف ةيجيتارتسالا هذه .نزاوت
 ةرارحلا بوانت .اهبحسي مث «تاذلملا انل مّدقي جانغملاف اذكهو ؛اهتداعتسال

 جانغم .تاعيونت وأ لاكشأ ةّدع هيدلو ع رثكألا طمنلا وه ةدوربلا

 ةئاوه ةنيم روطاربمإلا ًايلك تدبعتسا ياف  ياوك غناي ةينيصلا نماثلا 0

 eT نأ دعب :ةّرملا ةيرخسلاو ةسايكلا نم طع لالخ نم

 رداق ريغ هنوك .طلغ طسبأ ىلع ةوسقب همولتو ئجافم لكشب ةبضاغ بلقنت

 طالبلا بلقي روطاربمإلا ناك دقف ءاهمّدقت يتلا ةجهبلا نودب ايحي نأ ىلع
 ناك .ةجعزنم وأ ةبضاغ تناك امدنع ا يكل بقع ىلع ا

 ةنيزح تناك اذال هبكترا دق ناك يذلا ام ىرت اي :هباشم ئيثأت اهعومدل
 .ةديعس اهءاقبإ لواحي وهو فاطملا رخآ يف هتكلممو هسفن رقد ؟ةجردلا هذهل

 رهظت .جانغملا تاودأ اهعيمج بنذلاب روعشلا ديلوتو ؛بضغلا «عومدلا

 مث ءامهنيب اميف ناجوز لتاقتي امدنع :نيقشاعلا راجش يف ةهباشم ةّيكيمانيد
 .ىوقأ قّلعَتلاو طابترالا لعج الإ يّدؤت ال حلصلا تارسم َّنإف ناح اصتي
 ىّتح وأ روذجلا قيمع ادب اذإ ةّصاخخو و اشا 2 عون یا نم نزحلا

 يتأت سانلا لعجي هنإ  ةقفشلل ًاريثم وأ جايتحا نع ًاعبان سيلو ءايناحور
 ١ .كيلإ

 لالخ نم :ةريغلا ةراثإ ىف ةذتاسأ مهّنكل .مهدنع يذلا يرهرجلا يتاذلا ءافتكالا ةروص هّوشي نأ هنأش نم كلذف طق نيرويغب اوسيل نوجانغملا



 دق مهاب مهاياحضل E CN لوف بقتل فرطل هابتنالا

 ىف :ةياغبل وغم ثيلثتلا هذه .اهلوبسحي ىتلا ةجرذلل مهب نيّمتهم ونوكي ال

 تاي رل ءاسلاب اهم ناك نوک اروا امك ةّيعامتجالا طاسوألا

 2 هيديرهو اا عفد ينل هظفحلو ا هسفن وه ناک ديورف ناف

 امسا اوقلطأو نب لب ب( .هب نونجلا ةفاح

 نع عفرتيو نم ناز ناك ذإ «رظتنحا صلخلاک فرصتي ناك دقف (.«هلإلا

 بكرم وأ ةدقع» اذه هكولس ىلع أ

 هبالط نيبو هنيب ام ةفاسم ىلع امئاد ظفاحو :ةفيعضلاو ةهفاتلا فطاوعلا
 ةضاخلا هتايح ىقبأو «للاثم يبس ىلع ءاشعلا ىلإ ةّرم الو مهُعدي مل ًابيرقتف

 قيل ادغاشف الا نیخا نب راتخي ناك دقف كلذ عمو .ضومغلاب ا

 سايردنا ول «كنار كا «غنوي كراك - ةيصخشلا هلئاسم ىلع هنمتأيو هب

 هتوظح لين ةروعسم ةقيرطب نولواحي اوحار هعابتأ نأ تناك ةجيتلا .مولاس
 دحاول ًةأجف هليضفتن ًةجيتن مهتريغ .هراتخي يذلا دحاولا كلذ اونوكي نأو

 وأ ةّيعيبطلا نامأاللا نماکم .مهيلع رد ةدايزل الإ د دوت مل هريغ نود مهنم

 0 نم ؛ةّيعمجلا تابيترتلا يف ًاقمعو ایرو دادزت سانلا دنع ةّيدايتعالا

 مهريغ نولعجي نيجانغملا ّنإف ءظّمحتم كولسو ةلصاف ةفاسم ىلع ظافحلا

 فارطأ مادختسا ىلع ةردقلا تناك اذإ .مهتوظح لينل ةقباسم يف طرخني
 ةيئاوغإ ةراهم يه راغت فادهالا لعجل ةثلاث

 .اميظع اجانغم ديورف

 دنومغيس ناك دقف .ةّيساسا

 اولعجي يكل كلذو جانغملا تاكيتكت لك عم اوؤياهت نييسايسلا ةداقلا

 اوناك ةداقلا ءالؤه نإف «ريهامجلا نوريثي واک امنيبف .مهّبح يف عقت ةماعلا

 قلعتم الو نيطبترم ريغ نولظي
 ءالؤهل راشأ زلكيام وتربور يسايسلا ملاعلا نأ ىّتح .مهدي يف ةرطيسلا مامز

 دعب :نيّيسنرفلا عم جانغملا رود نويلوبان بعل .نيدرابلا نيجانغملاب نيّيسايسلا

 اسنرف رداغ ءأبوبحم الطب ةّيلاطيإلا ةلمحلل ةريبكلا تاراصتنالا هتلعج نأ
 شطعتيسو طقستو ةموكحلا ىعادتتس هبايغ ىف هنأ ًافراع صم لتحيل

 ريثي نأ دعب .هناطلسو هذوفن عيسوتل ةدعاقلا و «هعوجرل سانلا

 ايال راظنألا نع يفتخي غنوت يستوام ناك «ّيضاهنتسا باطخب ريهامجلا

 ًاجانغم ٌدحأ نكي ملو .يسوقط سيدقتل ًاعوضوم هسفن نم ًالعاج ءةلصاوتم

 ىقبأ مم «(ةّينادجولا) ةيلخادلا ةيحانلا نم ن

 كا تدجو ىنوك

 عمن بجي مل اداه

Eنأ كرك اقف  

 لكشب هيلعع شقت

 ا آو ءرشابس

 نق تنك ام نود

 ا مناع ىلع هتذحا

 هلآ ترعش ءةرم تاذ

 لصا نأ يلع يغبني

 وبا بلص ىلإ

 یشعتی نأ 00 ل

 ا ًافرعضت يعم

 هاجت

 نكي مل .هبوبحم

 لوبقل ًالجعتسم
 ا هک «ةوعدلا

 يف .اهتيبلت ىلع قفاو
 مه اهيف يناي م للك

 دعب ٌةرشابم باهذلاب

 تال وتو ةءاشعلا

 .بهذي هتكرنو
 تدواع کل

 هذه يفو «موجهلا
 ةثداحمب هتلغاش ةرم ا

 تذسا ءاشعلا دعب

 ءاهدنعو «ليللا ىت
 ليحرلا دارأ امدنع

 «ءاقبلا ىلع هتربجأ

 تقولا نأ ةجيحب

 اج ًارخأتم ناك
 دمع اذل ٠ .ليحرلل

 «يبناجب مونلا ىلإ
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 ام
 اهيلع ىقلتسا يتلا

 «ريرسك ءاشعلا دعب

 كانه نكي مل ثيح

 .ةفرغلا يف اناوس حا

 عي مسقأ ...ه

 مل هنأ ءامسلا ةهلآ

 «اننيب ءىش تثتدحي

 امئان تنك یناکو

 فيك ه .ربكالا

 ةيتهذلا ىتلاح ررصتت

 ةيحان نم ؟كلذ دعب

 ذاق هنأ تر

 نکل «يب فخشسا
 ىرخالا ةيحانا نم

 لالجإلاب ترعش

 «طارقس صخشل

 ةجيتنلا .. .هتعاجشو

 عطتسأ مل هنأ تناك

 ىلع يسفن لمحأ نأ

 علتقأف هنم بضغأ نأ

 «هنرشع نم يسفن

 ةقيرط دجأ نأ الو

 ...ىندارإل هعضخألا

 مان لكشب ككيرت

 نم ةلاح يف تهنو

 .ليثم هل فرعي مل

 سبّيقُم زدايبيسلأ -
 نوطالفأ «ةودنلا يف

 نع دعبلا نيب ام بوان يذلا تيت فيزوج ايقالسوغوي دئاق نم رثكأ

 0 نديسايسلا ةداقلا ءالؤه لك .مهعم يفطاعلا يهامتلاو ريهامجلا

 ريثات كإف ءنامااللاب سانلا رعشي امدنع «نحا تاقوأ يف .عزانم الب نيئسجرن

 نوكي جنغلا نا كاردإلا مهملا نم .ىّتح ٌةَوَق رثكأ نوكي يسايسلا جنغلا كلذ

 ينافتلاو بحلاو ةريغلا ريثي ذإ ةعامجلا ىلع رثألا ميظعو ةيلاقفلا ديدش

 ىلع ظفاحت نأ ركذتف «ةعامج عم رودلا اذه بعلت نأ تدرأ اذإ .ديدشلا

 دنع كحضتو يكبت نأب كل حمسي فوس اذه .ةيّدامو ةيفطاع ةفاسم

 ًارداق نوكتس للحتو لاصفنا اذكه لثمبو «يتاذلا ءافتكالا َرِهْضُت نأو «بلطلا

 .ونايبلاك ةيفطاعلا سانلا راتوأ ىلع فزعت نأ ىلع

 .لظلا :زمرلا
 فوسو كلظ دراط .هب كاسمإلا نكي ال _

 بناج ا ًاضيأ هنإ .كب قحلي فوسو كرهظ هل ردأ ؛زفي
 نأ دعب .نيضماغ مهلعجي يذلا ءيشلا «صاخشألا نم ملظم ا
 «مهتدوعل قوتن انلعجي مهباحسنا لظ إف «ةعتم ا انل اومّدق دق اونوكي
 ازا قون المج ىلا ملا ديعي دح ىلإ اشي يذلا مآلا



 رطاخملا

 ىفف .ةرخفتم فطاوعب وبعد مهف :احضأو

 هل ل ل ع نومَمحي ثيحب ةيانعب ٍءيش ل < اوقسني نأ iN كم , ١

 و نوهجاوي نوجاانغملا

 با لوحتي «لودنبلا اهب حجرأتي ةّرم ل اک

 مهبضغ تابون عب نأ بجيو «مزاللا نم ل :وطأ توك نا ل مهتابايغل زوجي

 نينسلا وأ رهشألا ربع نكن «ةليوط ةّد ئفطاع كرش يف نيعقاو وأ ًايفطاع
 1 اهناكمإب ةيكيمانيدلا هذه نإف

 3 35 ق ا د ودا دج 0 يلا
 غنايج .ةرجضمو هبعتم اهو نع فشحت ل

 رسأتل ةيجانغم ٍتاراهم تمدختسا وام مادملا مساب ًاقحال تفرع يتلا غنيك

 روتفلاو عومدلاو راجشلا ّنإَف تاونس رشع دعب نكن 2 يست وام بلق
 يبت اه دّرجمبو ؛ديدش لكشب ن هجعزُم اوراص

 نيفزوج .للحتتلاو رّوحتلا ىلع ًارداقو وام ناك بحلا نم جاعزنالاو

 ربكأ بناج ىلع تناك ىتلا

 رهاظتملا رود بعلت نأ دود ةلماك ةنس ءاضمإ لالخ نم قياهتلاو فتكتلا

 «ىرخأ ةهج نم .ءيش لك وه تيقوتلا .نويلوبان نم بّرهتت وأ لجخلاب
 نأ نيبتي م ابلاغو (ةيوق فطاوع كّرحي جانغملا ناف كلذ نم مغرلا ىلعو

 لا نأ

 ىلع ةرداق تناك «جنغلا يف ةّيعملألا نم

 ةطخلا يف وام لشف نأ دعب :نامدإلا ببسي جانغملا 3 ع تاماصخلا
 ىلع ةرداق و هام مادملا تناك اما ىلإ کل ةرمصل قلطأو ةّيعامتجالا

 .مطحما اهجوز ىلع اهتوطس ا سيسأت ةداعإ

 دق تناك .لوهراو يدنا رحس تحن تعفو َةَباَس ًةأرما تناك سنالوس

 نأ نكمملا نم هّنأب عابطنالا تيطغأو «هناسحتسا تلان ٌةّيحررسم تبتك

 ةكرحلاب تطرخنا كلذكو .ةمجن حبصتس اهّنأ تلّيخت .مليف ىلإ اهلّوحي
 ناك لوهراو نأ اهيدل حضوت 21968 ماع نم ناريزح يف ءامدنعو «ةيئاسنلا

 رانلا هيلع تقلطاو لاجرلا ىلع يمانتملا اهبضغ لك هوحن تّبص هب بعلي

 رعاشم اوريثي نأ نكمي نودرابلا نوجانغملا .ًاليتق هيدرت نأ تداكف ءاثالث

 يذلا هركلا .ربكأ ٌراهبناو لقأ ٌفغش «ةّينالفع ىه ام ردقب ةّيسنج تسيل

 م 1 ٠ 1

 نملعت تاجانغم ا

 سیلو ءاضرإلا ةيتفيك

 كلذو «بحلا ةيفيك

 هذهل هل لاجزلا
 . ةجردلا

 وقيرام رييب -

 ةدحاو يه ةيئانألا
 صئاصخ ا نم

 .ٍبح ا ماهلإب ةريدج ا

 نروثواه لئائان -
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 بحب هتنزاوم نكمي ال هنأل «ٌةروطخو ًاردغ رثكأ وه هوکرحی نأ مهناكمإب
 اهوبلجي نأ نكمي يتلا ةقلقملا راثآلاو «ةبعللا دودح اوك ردي نأ مهيلع .قيمع

 .ارارقتسا لقالا سانلا ىلع



 «لوألا زارطلا نم نوبعالتم مه نونتافلا .سنج نود ءاوغإ وه رحسلا وأ ةنتفلا
 نوفرحي :ةطيسب مهتقيرط .ةحارلاو ةعتم ا نم جازم قلخ لالخ نم مهءاكذ نوعتقي
 ءكلأب نوسحي ءكصخش نومهفتي .مهفده ىلع هنوزكر يو مهسفنأ نع هابتنالا
 روعشب رعشت تنأ نئافلا وأ ر حاسلا روضح يف .كتجزمأو كعابط عم نومءالتيو

 اا هن ع ةه اتارا ردات ال نرخ الا كفك لايخ كاشفا
 ادمتعم كنولعجي مه ؟ةيئاوغإ رثكأ نوكي نأ هعسي يذلا ام - نوقياضي

 .مهناطلس ىمانتيف «مهلهاست ةطساوب كايإ مهباذتجا لالخ نم مهيلع

 ةطقن فادهتسا لالخ نم رحاسلا ةديوعتب يمرت نأ ملعت

 ءاليخ او رورغلا :سانلا ىدل ةسيئرلا فعضلا
 .تاذلإا مارتحاو



 رحسلا نف

 نطاومو رعاشملا .ىضوفلاو ليطعتلا ةياغ يف ٌءيش يه ةيناسنجلا
 نوكت نأ اهنأش نم ناك ةقالع رتب ىلإ يّدؤت ام ًابلاغ اهريثت ىتلا نامأاللا

 هجوأب يفي نأ وه نتافلا وأ رحاسلا لح .سنجلا الول ٌةموميد رثكأو قمعأ
 زك ملا مامتهالا  نامدإلا بيبستو ءارغإلا يف ٌةياغ نوكت يتلا ةيناسنجلا
 نم نكل  (ايمهو مأ ناك ًايقيقح) مّهفتلا «عتملا دّدوتلا ,زّرعملا تاذلا ريدقت
 ؛ةينانسجلا قوي وأ تبكي رحاسلا نأ وع رمألا نيل ..هناذ دبل ا نود
 .رحسلل ٍةنواحم لك حطس تحت نادّصرتت سنجلا ةيناكمإو ةّيسنجلا ةظاغإلاف
 ال هّنكل .يسنجلا رّثوتلا نم ةحسم نود دجوي نأ نكمي ال ةنتفلا وأ رحسلا

 يف وأ ةدعبم ىلع سنجلا يِقَِأ اذإ الإ ءىرخأ ةيحان نم «رمتسي نأ نكمي

 ًةينغأ نكت مل يتلا ةينيتاللا راک هغ نم يأت را ةملك

 ٍلكشب جرجا ف مهفي رحاسلا .ةّيرحس ةذيوعت ءاقلإل ةيقُر اهإو بسحو

 مههابتنا ذشي ائيش سانلا ءاطعإ لالخ نم ةذيوعتلاب يمري وهف «ينمض
 مهيدل قطنملا ىوق نوكت امنيب «سانلا مامتها رسأ ءارو رسلاو .مهرهسو

 :نكمي ام لقأ اهيلع مهترطيس نوكت يتلا ءايشألا فادهتساب نوكي «ةفُعَصُم

 :يليئارز رد نيماجنب لاق امك :بهسقنأل مهريدقتو ءمهّوهز «مهب صاخلا انألا

 نوكت نأ زوجي ال (.تاعاسل عمتسيسو هسفن نع ٍلجر ی 1إ ثّدحت»

 ديرن انك اذإ .ىعلظعلا رحاسلا ةراهم يه ةروادملا ؛ادبأ ةحضاو ةّيجيتارتسالا

 هيدل ىمانتي نأ نودو ءرحاسلا دوهج ةقيقح فدهلا نيبتي نأ نود لوؤحلا

 وه رحاسلا .ةفيفخلا ةسمللا نم دب الف «مامتهالا نم لي ىتح وأ «بايترالا
 هيلع يمرت امنإو ًةرشابم فدهلا ىلع لمعت ال يتلا ءوضلا نم ٍةمزح لثم

 .رشتنم راس ٍءايضب

159 

 وحن دشنت ريفاصعلا

 يكاحت يتلا ريمازملا

 «ةضاخ ا اهتاوصأ

 كلت وحن لاجرلاو
 نوكت يتلا لاوقألا

EESم رثكأك  

 عم ماجسنالا نوكي

 .ةصاخ ا مهئارأ

 رلتب ليوماس -

 «نصغلا ترياس اذإ

 اذإ اَمأ ؛هينحتسف

 ةَوَقلا تمدختسا

 فوسف .ةّيشحولا

ES 
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 يه كلت :راعيتلا

 ربع ةحابسلا ةقيرط
 لاضنلا م  رهنلا

 ن رايتلا سكع

 قفرإ .ًاعفن يدجي

 تناك اذإ رومنلاب

 مم ؛اهضّورت نأ كتياغ

 ىلع دّوعتي رولا

 ثارحلا

 اذل /....جيردتلاب

 ترهظا اذإ نيل نك
 كلتب / :ةمواقملا ىه

 ة رصتنتس ةقيرطلا
 كايلع را اا
 ی دک انآ قوس

 رودلا /بعلتس كأ
 هصّصختس يذلا

 ام نجهتسا .كل
 قداص /«هنجهتست
 هيلع قداصت ام ىلع

 نم ةملك لك دّدر

 ةحيحص | ءاهتاملك
 ةئطاخ مأ تناك

 امتقو كحضاو

 / يد ؛كحضت

 بحتنا ؛تَبَحَتنا اذإ
 ذخ :ًاضيأ تنأ

 8-5 نم /كتندأ

 اهّنأ لقنلف .اهريباعت
 /.درنلا ةلواط بعلت
 نود هب 4 اهدنع

 /كّرح .ثارتك١

 هيطتسي دئاقلاف :درفنا ىلع امك ةعومجملا ىلع هقيبطت نكمي رحسلا
 نأ

 رحسلا نيناوق يه ولتي ام .ةهباشم ةّيكرحلا وأ ةيكيمانيدلا .ةماعلا رحسي

 .خيراتلا يف نيرحاسلا حجنأ صصق نم ةراتخلا

 ؛ةيفلحلا يف ن نوتهبيو نوشالتي نورحاسلا .مامتهالا زكر م كفده لعجإ

 ملعتت نأ كيلع ار نوكعل .مهمامتها عوضوم مهفادهأ حبصت ثيح

 لالخ مهسفنأ نع اوحصفي ىّتح ملكت كفادهأ عد. .ةبقارماو عامتسالا

 كلذ نم مهألاو .مهتّوق طاقن  مهنع ديزملل كفاشتكا ءانثأ .ملكتلا ةّيلمع

 بطاختف .كمامتها فّيكتو ا مهقعض طاقن

 نامأاللا نماكم سايق ىلع كتاءارطإ للصف

 مهنحم عم نريفصاعلا يهامتلاو مّهفتلاو مهجازم عم ؤياهتلا لالخ نم .مهيدل
 ًايفضم < لضفأو ربكأ مهتاب نورعشي مهلعجت نأ عيطتست «مهاولب تابا

 لا مجن مهتعجإ .ةيتاذلا ةميقلاب ا ىلع ةّيعرشلا

 نم بتاءاميإ لمعا ا ىوتسم ىلع .كيلع نيدمتعمو نينمدم

 كّنأو مهملأ مهرطاشت كأ ةماعلا ير (ةفّيزم تناك امهم) تاذلاب ةيحضتلا
 .ةينانألاو رورغلا نم يريهامجلا لكشلا هفصوب حلاصلا «مهحلاصل لمعت

 ا :ديدحتلاب مهتاجاحو مهتابغر

 ل وحبصيسو ه

 كلكاشمل عمتسي نأ ٌدحأ ديري ال ا ةعجلل لل ًاردصم نك

 نع مههلأ و عد مهألا نکل «كفادهأ تايكشت ىلإ عمتسا .كبعاتمو

 هيف امي رّوكتم لك دي اذه لعفإ) .ةذللاو ةعتم ةعتملا مهحنم لالخ نم مهلكاشم

 كا حرملاو لظلا ةفخ نوكت ام ًامئاد .(كرحس تحت نوعقيسو ةيافكلا
 رثكأ ةلثام ةقيرطب وه طاشنلاب معفم ٌدوضح .داقتنالاو ةيّدجلا نم ارحس
 يعامتجالا روظحا للملا روذب نالمحي نيذللا ءلسكلاو ةدالبلا نم ا
 سانلا مضعم نأ اب «ةضاظفلاو ةّيقوسلا ىلع نادوعيس فرتلاو ةقانألا ريكا

 يف .بيذهتو ةفاقث وذو ماس هنأ نودقتعي ٍءيش ياب مهسفنأ اونرقي نأ نوحي

 اياضق نع ثّدحت .ةقيقحلا نع ًاضوع ةروطسألاو مهولا مّدق «ةسايسلا
 ربكألا ریل ا لجأ نم ةيحضتلا الا نم اط نأ قم الدب ىربك ةيقالخأ
 .ةطلسو ٍتاوصأ ىلإ مَجرَتُت فوس دّيج روعشب نورعشي سانلا لعجت ٌةدشانم

 لجرم وه طالبلا :مغانتو ماجسنا ىلإ رفانتلاو ةموصخ ا لوح
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 ركجفتُم صخس ةرارم ليحتسن لا 0 تتيح «دسحللا و ضاعتمالل

 ا
 لايتغال رمات ىنام رصيق سویل وي ور دئاق سويساك) سويساكك

 .عارصلا نم فطلي فيك ملعي رحاسلا .ه E :هل التم

 «عجارت < ىيتناودعلا ةهجاوم يف ؛كرحسن ةعينم اهّنأ تبني ٍتاوادع أدبأ ر ١ل

 ٍءادعأ يأ ناينثيس نهاستلاو نيللا .ةريغص تاراصتنا' نوزوحي مهعد
 سانلا داقتناو كاّيإ .ةنتفلاو رحسلا قيرط نع كلذو لاتقلا نع نيلمتحم

 .رييغتلل نيمواقم مهلعجيو .نامألا مدعب مهرعشي فوس كلذف - ةحارص

 .تاءاحيإلاب سدو راكفالا سرغإ

 .ةيسامولبيدلا كتاراهمب اونتق

NTE 8۳ کد ااا واست  
 دف هنود هيم دنح تتوق سانلا ظحالي س

 موقي ىتلا ةعدخلاب ٌهيبش رحسلا .ةحارلاو ةنيئامطلا ىلإ كاياحض ذهذش

 ًاحاترم فدهلا ناك املك :ةحجرأتملا ةعاسلا مادختساب ًاًيسيطانغم مّونملا اهب

 ةحارلاب نورعشي كاياحض لعجل حاتفملا .كتدارإ وحن ههيجوت نُهَس «رثكأ

 مهميق مهرطاشت كَنَأ ىلع رهظإ .مهل ١ ٌةآرم كسفن لعج لالخ نم نوكي

 هلوعفم لعفي اذه .كرحس تحب نوعقي فوسو «مهتج زمأ مهفتو «مهقاوذأو

 يذلا دلبلا وأ ةعومجملا ميق رطاشت كأ راهظإ :ًاليخد تنك اذإ صاخ لكشب

 ٌءيش وه (.خلإ مهتاداعو مهفارعأ لّضفتو ءمهتغل تمّلعت دق) ترتخا

 ةلأسم سيلو رايخ وه كيلإ ةبسنلاب ليضفتلا اذه نأ ام «لئاه اه لكشب ٌرحاس

 ريغ صئاصخلا هذه ىغبني امم رثكأ ا اديعزم نوكت نأ كايإ .ةدالو

 .كتذيوعت ءاقلإل اهجاتحت ىتلا ةحارلا قلقت فوس ةرحاسلا

نأ 5 راو دئادشلا ةهجاوم ىف سفنلا كلامتو ءودهلا رهظأ
 

 يجراخ رهظم ضرع لإ .رحسلل ىلثلا ةبيترتلا لاحلا عقاو يف تابقعلاو
 ودبت تنأ .مهلاو قلقلا نم سانلا رّرحي ءاّرضلا هجو يف شأجلل طبارو يداه
 نم ٌقئاو كّنأك وأ - لضفأ ًةقرو كحنميل ردقلا رظتنت كّنأكو ءاروبص

 وأ «عابطلا ءوس ءبضغلا راهظإو كايإ .اهتاذ ّدحب رادقألا رحس ىلع كتردق
 سانلا لعجت نأ اهنأش نم ةماّده فطاوع اهعيمج يه يتلاو «ماقتنالا بح
 ًايعرم نك «ىربكلا تاعومجملا ىوتسم ىلع يتلا ةسايسلا يف .نيتعافد

  Eےس 1
 داتا ادحه لإف

5 
 كا ا

 ءبنحا رل «فيفو -

 نيرغ رتيب ةمجرت

7 5 7 / 
 یا ىليئارر زد يعد

00100 

 لاطنبب مذمقف «ء اشعل

 عم «رضحأ ىامخم

 نو تاذ ةيردص
 ع ؛حاف رقص ا ا
7 0 

 تاركا «رارزا

 .ةحرشإ ا تاذ مامك 3

 لوبن 7 رمألا ٌئىداب 2

 ناك هرهظم ل

 دنع نكل ءاجعزم

 قلع ةدئانا ةرداغم
 نإ نووتعدما

 فرظألا ثّدحتم ا
 ناك ءادغلا ةلفح ىف

 ةردصلا يف لجأ
 ناك .ءارفصلا

 زرحأ دق نيماجنب

 يف ًاريبك انصح
 ع الا ةثداعم ا

 تالفح مايآ ذنم

 .يازوم لآ ءاشع
 اصلخم ناك هنوك
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 نود دقف «هتقیرطل
 :ةيلاتلا تاظحالل ا

 يف ًاريثك ملكتت الو
 ال ؛رضاح ا تقولا

 نكل .ملكتلا لواحت

 ملكت ملكت امدن

 .كسفنل كلام تنأو
 ةفطلم ةربنب ملكت

 ىلإ رظنإ امئادو
 يذلا صخشلا

 نأ لبق .بطاخت
 ام ٌصخش عيطتسي
 ةثداحم ىف طارخنالا

 «ريثأت يأ تاذ ةماع
 نوكي نأ دب الف
 ىلع خالطا كانم

 نكلو ةيعبع جيصاوب
 بجي يتلاو ةيلسم
 .ًالزأ لوانتم نأ
 مهفتس ام ناعرس

 نم باك لكشب
 عامتسالا لالخ

 كاي .ةبقارلاو

 عمججلا يف .لدخ او
 نأ بجي ءىشال

 يئاتن طعأ شقا

 فنلتخا اذإ .بسحو

 «صخش يأ كعم

 .عوضوم ا ريخو نحنا

 كايإ عمسجنا يف
 ايقارم نك ؛ریکفتلاو
 الو «ماودلا ىلع
 نم ديدعلا عيتضْسس

 .شاجا ةطابرو ةماهشلل ةرحاسلا صئاصخلا راهظإل ةصرفك نحخلاو دئادشلاب

 .كحلاص ىلإ نيابتلا دتريس - نوجعزنيو نوجاتهيو نوكبتري نيرخآلا عد

 .كسفن ريربت لواحت نأ كاَيِإ ءرّمذتلاو كاي «بيحنلاو |

 نوكتسف ءقذاح ٍلكشب اذه تلعف اذإ . ةدئافو ع همن اذ كسفن لعجإ

 كتاراهم نأ .ءاوغإلا يف يا ا ةايح زيزعت ىلع كتردق

 كحنميس ءافلحلا نم ةعساو ةكبش قلخ .رامضملا اذه يف ةّمهم ةّيعامتجالا

 لالخ نم هنأ نورعشي مهلعجيس ام « «ضعبلا مهضعبب سانلا طبر ىلع ةردقلا

 ال ٌءيش اذه .لهسأ مهتايح لعج مهتعاطتساب نوكيس كتفرعم

 سانلا نم ريثكلا :حاتفملا وه زاجنإلا ىتح لمعلا ةعباتم .هتمواقم ٌدحأ

 ا ةميظع ءايشأب صخشلل مهدعو لالخ نم اورحسي ؛ نأ نوعيطتسي

 مهنإف مهدوعوب نوفي ال اذإ مهّتكل - عك فورعم د هلم لضفأ

 ءيشلاف ؛دعي نأ عيطتسي ٍدحاو يُ .ءاقدصألا نم ًالدب ءادعأ نوعنصيس

 عبتت نأ م ىلإ لوصولا ىلع كتردق وه ءأرحاس كلعجيو كريمي يذلا

 رهظأف فاجأ ةيحانلا نم «ًافورعم مهدحأ كل ِمّدق اذإ .ددحم لعفب كدعو

 ناف .مهولاو عاد ني ماع يف .دّدحمو ٌيقيقح لكشب ليمجلاب كنافرع

- 

 نيبكيس

 .قلطملا رحسلا نانوكي امهلعل ةق داصلا ةدعاسملاو ي ةيقحلا لعفلا

 نيرحاسلا نع ةلثمأ

 ايروتكيف تناك ءرشع عساتلا نرقلا نم نماثلا دقعلا تايادب يف .1
 اهجوز تام دقف .اهتايح نم ٍةسئاب ٍةطقن ىلإ تردحنا دق (ايناطيرب ةكلم)
 اوس ةلاَح يفو ةعوجفم اهاَّيإ ًاكرات 61 ماع يف «تربلأ ريمألا «بوبحا
 تناك ذإ ؛اهتار ارق عيمج يف هتحبصن ىلع دمتعت تناك . .نزحلاو ىسألا نم
 دق عيمجلا ناك ام اذه وأ كلذ فالح لعفت نأ نم ريثكب ٌةربخو ًاميلعت لقأ
 ًاعرذ قيضت تراص «تربلأ تومب «عقاولا يف .هب :روعشلا ىلإ اهعفد
 بحستت ايروتكيف تذخأ نآلا .ءاكبلا ةجردل ةيسايسلا اياضقلاو تاشقانملاب
 ةّيبعش لأ ةكلملا تحبصأ كلذل ةجيتنك .ةّماعلا نيعأ نع ىراوتتو جيردتلاب
 .ًاذوفنو ٌةَوَق لقأ يلاتلابو



 هميعز حبصأف «ةطلسلا مامز ظفاحملا بزحلا ملتسا ء1874 ماع يف

 ارزولا سيئر ءأماع نيعبس رمعلا نم غلابلا يليئارزد نيماجنب

 يف يقتليل رصقل ملا ىلإ بهذي نأب يضتقي هذعقم هئّوبتل مظانلا لوك وتوربلا

 كلذ ىف رثعلا قف نيسمخلاو ةسماخلا يف تناك يت 1 صاخ خامتجا

 وأ ةلامز ثودح دعبتسب نينثا دوجو ليخت نكمملا نم نكي مل .تقولا
 «ةدالولاب ايدوهي ناك يذلا ,ينيئارزد :نينثالا نيذه نم رثكأ امهنيب ٍةقادص

 تاك ا ريياعملا ىلإ سايقلاب ةبيرغ حمالم اذو ةرشبلا نكاد ناك

 تاياور جتك دق ناكو :ةدئازلا aT هبايث «هبابش يف ًارودنغ

 رال ةيحانلا نم .ةكلملا . .ّيطوق ىتح و 1 ّيسنامور تول

 5 .قوذلا يف ةظيسبو كولسلا يف ر ةَيلصَتمو ةمراص تناك

 0 هاجت هّتكل ؛ةّوفعلا هتقانأ طبضي نأ بجي هّنأب «يليئارزد حصن ءاهيضري

 کر ىلع اهمامأ و ءليبنو مهش ريمأك اهمامأ رهظو عيمجلا هل هلاق ام

 ركأل نا دّهعتأ» لوق وهو اهاَيِإ ًالتقمو اهدي ادع عةدحاو

 E مالحأ قيقحتل نوكيس نآلا هلمع نأب يليئارزد دّهعت «.تاديسلا

 لكشبو و كلذ عمو ؛ًالجخ تّرمحا هنأ ةجردل ءايرلا نم ريثكب اهتافص دجم
 ةلباقملا نم تجرح او اغ وأ ًايلره هدجت ملف «ةيافكلا هيف امب بيرغ

 ؛ترگف اذكه «ةصرف بيرغلا اذه يطعت نأ هن ردجي هّلعل .مستبت يهو

 .دعب اميف لعفيس اذام ىرتل رظتنت مث

 تاشقانملا نع  يليئارزد نم ريراقت مالتساب ايروتكيف تأدب ام ناعرس
 نك فلكم تاک ارد دفنا اذه. نم ءاشأر تنال ا اا

 ««ةيتجلا ةكلملا» بقلب اهاتإ ًابطاخم .نورخآ ارزو هبتك دق ناك ٍءيش يأ
 يو ةا قلا ءاهسألا عاونأ لك ةّيكلملا ءادعأ فلتخم ًايطعمو

 بتك «ديدج ٍءارزو ساجم وضع نع ٍةنّودم يف .لاقلاو ليقلاب هتركفم
 سيّدقلا لاثمت لثم ؛تاشنإ عبرأو مادقأ ةتس نم لوطأ ةماقك وه» «ييئارزد
 ليفلا ةفاصح كلي هتكل .ةيادبلا يف هداعبأ كردي دحأ ال امور يف رتيب

 تاذ ةجئار

 ةلق دح تبراق ةفلكتملا ريغو ةحرملا ءارزولا سيئر حور «.هتئیه كلذكو

 ةسايسلاب اهمامتها دّدجَتو «مهنب هريراقت تأرق 5 ةكلملا 0 مرا

 .ةّيدهك ةكلملا ىلإ هتاياور لك يليئارزد 5 ءامهتقالع ةيادب يف

 163 ® رحاسلا

 لوقتسو صرفلا
 ايش 1 رم ديذعلا

 ىلإ ثدع ءءاسنلا

 ردق ء سنا

 هدهف .كتعاضتسا

 هذه .هةسردم لضفا

 ةفيرطلا يه
 «هفالطلا نا يسأل

 نأل جات ال كنأل

 نمو «لوقت اج ابعت
 نوكت آلا لضفألا

 ءأضيأ یه .ًالقاع
 كنم نرخسي فوس

 .ةديدع طاقن داو

 كرعاشم حرج نو

 008 هنأ ا ًارظن

 رثكأ «يش دجوي
 باشل عفو عه

 نأ نم هتايح م
 لبق نم ًاديج دقي

 6« .ءاسنلا

 م

 همجرت (ىليئارزد

 رب د ساه

 a E لاه
 ف ا

 ىلع لوصحلل
 باجيإلاب باوج
 دق نوکت نأ نود
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 لاوس يأ تلاس

20 

2 

 لفي يذلا باطخ ا

 و روهمج

 اع الاغ انانحجلا» ل

 احیا لقا ترکی
 هل ةطاسيب كلذو

 درك هنأ هل ططخت
 نينا سانا اهب

 هوس نوثدحني

 مهضعبي نورتۇب
 نم برق نع ضعبلا

 توصلا ةمغن لالخ

 هنودخّي يدلا

 نورظني يتلا ةقيرطلاو

 مهضعب ىلإ اهيف
 طقف سيلو ضعبلا

 ةغللا ةعيبط لالخ نم

 .اهنومدختسي يتلا

 باوص ىلع نوكن
 ىلع قلطن امدنع

 مسا ديجلا ثّدحتنا

 ٠ ىنعم اب رحاسلا
 .ةملكلل يرحسلا

 «درات فاتسوج 5

 سابتقالا ءةماعلا يأر

 جريسل

 رصع (يشتيقركسوم
 ةماعلا

 ىف اننايح تايموي هتبتك دق تناك ىذلا
 ؛ هتال 1 2 5 yT حوا باتكلا هتدهأ دقف لباقلاب

 000 10 00 0 000 0000 نم .ةيدنلتوكسإلا باضهلا

 نحنا «ةرابعب اهعم هتاثداحمو

 هم سس ل ام اردن ناك .. لوألا 3 د 0 0000 ل 0
 سھي «نيرخ الا ءارزولا عم تاعامتجالا يف .اهعم فال فلي

 ةليحلاب يليئارزد رّبدت امدنع 1875 ماع يف .ةحيصنلا اهلأسيو ٌةأجف 5

 دقف :نويدلاب قراغلا رصم يويدخ نم سيوسلا ةانق ءارش ةيوئاما بيلاسألاو
 عيسوت لوح ةّصاخلا اهراكفأل ًاقيقحت ناك هّنأكو ةكلملل هزاجنإ 3

 ةعرسب ىمانتت تناك اهتقث ٌنكل ببسلا ام ردت مل .ةيناطيربلا ةّيروطاربمإلا
 .ةقئاف

 ف ةردابلا .اهتارزو سيئرل ًاروهز تارا دحأ يف ايروتكيف تلسرأ

 نا ةجردل اًدج ةّيدايتعاو ةفولأم ةرهز يهو «عيبرلا روهز هلاسرإب «دعب ام
 نمد :اهّصن ةظوحلمب تقفرأ هتيده ّنكل :ةناهإلاب رعشي دق اهوّقلتي نمت ًاضعب
 ةرهز يه «ةّدم لوطأل اهلامجب ظفتحت يتلا ةرهزلا ناف ,روهزلا عيمج نيب
 ی لک ٌيلايخ وجب ايروتكيف فلي يليئارزد ناك «.ةليمجل ا عيبرلا

 ىإإ اضيأو - ةكلملا ىلإ تزمر ةرهزلا ةطاسب إف عبطلابو ؛ةراعتساو ًازمر
 ةرهز تحبصأ ام ناعرسف ؛معطلا ايروتكيف تعلتبا .نيميعزلا نيب ةقالعلا
 يقالي يليئارزد هلعفي ام لك حبصأ عقاولا يف .ةلّضفملا اهترهز عيبرلا
 هنع عَمسُي مل يذلا زايتمالا ءاهترضح يف سلجي نأ هل تحمس .اهناسحتسا

 لك نم طابش رهش ىف نياتنلاقلا ديع اياده نالدابتي نانثالا راص .لبق نم

 ؛تالفحلا يف هلوقي يليئارزد ناك اّمع سانلا لأست ةكلملا تناك .ةنس
 ترعش «مامتهالا نم ًاليلق ايناملأ ةروطاربمإ اتسوجوأ يليئارزد راعأ امدنعو
 ةا ةا لصح مع بجعت يف ةيشاحلا لاجر لءاست .ةريغلاب

 ةمّيتم ٍةاتف لثم فّرصتت تناك - نوفرعي اوناك يتلا ةباصتملو تاّيمسرلاب

 .قشعلا اهلتخ

 - ةكلمو ايروتكيف نلعي نوناق عورشم يليئارزد داق «1876 ماع يف

 نانتمالا عفادب .حرفلاو ةداعسلا نم اهسفن ةكلملا كلامتت مل 20
 «ءالبنلا ةقبط ىلإ يدوهيلا يئاورلاو رودنغلا اذه عفرب تماق «بحلا ديك اتلابو



 لريإ هایِ ةلعاج

 .هتايح لاوط

 e عاق كل e نرجع
 ا الا مل دق ناكر ا وچ اک نما وک اذا
 ةكلملل مراصلاو نيصرلا يجراخلا رهظملاب عدخُي مل اذل .ًادبأ هسفن ءيشلاب
 اج ونت ةأرما كلانه تناك رهظملا كلذ تحت نأ ن بح دقف .ايروتكيف

 ن

 ر

 يليئارزد دوار ملح ًاقيقحت ناک يذلا ذأ 522

 ىدما' تاره کو فقرو نر تناك ارا «يوثنألا ا طاغي

 ناك يتلا رعاشملا ةَوق بسحف رهظأ بناجلا اذه

 .اهظّفحت بيذي ام دّرجمب اهكًرحيس

 ءایروتکیف ةّيصخش نم نيبناج بطاخي نا تناك يليئارزد ةبراقم

 ًاذاتسأ ناك .اهتيناسنجو اهتقث :امهوقحس دق نورخآلا سانلا ناك نيذللاو

 امدنع» «تايزيلكنإلا تاريمألا ىدحإ تظحال امك .صخشلا انأ قمت ىف

 هنا تبسح «نوتسدالغ ديسلا بناجب سولجلا دعب ءاشعلا ةرجح ترداغ

 «يليئارزد ديسلا بناجب سولجلا دعب نكل .ارتلكنإ يف لجو ىكذأ ناك

 .ةفهرم ةسملب هرحس يليئارزد ر ). ارتاكنإ

 ام دّرجمب .ةسايسلاب قّلعتي اميف ةضاخو «ءاخرتسإلاو ةعتلا نم وجب ًايحوم
 ٌةرارح رثكأ جازملا كلذ لعجي ناك هّنإف ءاهتاعافد نع ىّلختت ةكلملا تناك
 لزغلا عيطلاباورجللا مكعب نم مغرلاب - يفخ ٍلكشب ًايسنجو «ليلقب ٌةيئاحيإو

 .ةكلمك ةبوهومو ةأرمإك ةبوغرم اهنأ رعشت ايروتكيث يليئارزد لعج .حيرصلا
 ؟ءيش يأ هنع عنمت نأ اهل فيك ؟مواقت نأ اهل فيكف

 ناك اذإ :اهب لماعُت يتلا ةّيفيكلاب لكشتو انتايصخش عاص ام ًابلاغ

 يف لدجلاو م ىلإ لايم وأ ًايعافد ٍجرزلا وأ نيددلاولا دا

 ااا طا أل اه ةقيرطلاب بيجتسن نأل عزتنسف ءانعم هلماعت

 يتلا ةيصخشلا نأل ؛تافصلا هذه ةقيقح نيبو ةّيجراخلا سانلا تافص

 مهعم نوكتحي نيذلا سانلل ساكعنا دّرجم نوكت دق دق حطسلا ىلع اهتوصرعي
 دق ظف ٌيجراخ ڙهظم .هضيقن يفخي ًافّلكتم ًايجراخ ًارهظم وأ وأ ةردق رکاب

 رهظملا نيصر طمنلا ؛ةّدوملاو ءفدلا لجأ هرم لس اتش يفخي

 .اهب مكحتلا نكي ال فطاوع ءافخإل لضاني عقاولا يف نوكي دق توبكملاو
 .ًامورحم وأ ًاعومقم ناك ام ةيذغت  رحسلل حاتفملا وه اذه

 تبك دق ناك هيلإ ىذلا

 يف ةأرمأ ىك 9 یتا ہبسح

 اک ف یک م

 56 7 ثيحب - قرا خا
 57 رر

  1 f, 3هع 9

 ادإ «هتیرطلا سشنب

 و ابدهم تنك رنک

 5 عيطتست كنف

 نيعاوطم سانلا لعج

 .ةدعاسمللت رراايصو

 نم مغرلاب یتح
 دکال

 إف اذ .ناغطضالاو

E . 
 لام مرد

 ةيسنلاب بيدهتلا

 وص هيرشي 0 ا ةعيبطلل

 .عمملل ةرارح اك

 ءارآ «رواهنبوش رٹرآ -
 .ى ةمجرت .قئاقحو

 زردناس يلياب

 كايإ .للعت نأ كايز
 .رمدتت نأ

 يليئارزد نيماجنب -
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 يليئارزد ناك ءةعتملل ًاردصم هسفن لعجو ةكلملا ليلدت لالخ نم

 بحو ةسكاشملاو ةوسقلا ىلع تأشن دق تناك ٍةأرما نييلت ىلع ًارداق

 نوكت وأ نم بضغت نأ بعصلا نم :ءاوغإلل ٌّيوق ٌةادأ وه ليلدتلا .ماصخلا

 دق نورحاسلا .كقاوذأو كئارآ عم قفتي هنأ ودبي يذلا صخشلا لايح اًيعافد

 ىلا: طلا مه ةياهنلا يف نكل مهفادهأ نم فعضأ مهنأ ىبع نوديي

 .ةمواقملا ىلع ةردقلا اوبلتسا دق مهنأل

 يف ةطلسلا بعالو يكيرمألا يلامسأرلا ىأر «1971 ماع يف .2
 يف ناك .ماتخا نم برتقت تناك هتايح نأ نامی راه لیریفآ ىطارقميدلا بزحل ا

 ءاهّوتل تيفوت دق تناك «يرام «لاوط نينسل هتجوزو «نيعبسلاو ةعساتلا
 ارغاش وكلا نم نييطارقميدلا جورخب تهتنا دق ةّيسايسلا هتريس نأ ادبو

 اج یک رکا ی a ي نأ ىلع هسفن أيه دقف «باعکالاو ةخوخيشلاب

 .ىداه ٍدعاقت يف داخلا

 يف ةلفح روضحب نامي راق لا ياو نم روكا هلع دعي

 اهفرع دق ناك يتلا ءلشرشت اليماب ,ةميدق ةقيدصب ىقتلا كلانه .نطنشاو

 ىصخش لّئممك لسرأ دق ناك ثيح «ندنل يف «ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا لالخ
 يف :رععلا نع نيردعلاو ةيذاحلا ىف تناك :تلفزؤر. .ئذ نيلكنارف.سيئرلل

 كانه ناك ديكأتلاب . لس رشن د لوتسنيو نبا فلودنار ة ررر «تقولا كلذ

 اهبرقب دجاوتلا ناك نهنم ةدحاو الو نكل «ةنيدملا يف ا کا ا

 ىلإ عمتست «فطللار ةلماحجملا يف ٌةياغ تناك :اهنم رثكأ روبحلا ىلع ثعبمي

 تناك .اهآر امّلك هنكمطُتو «(رمعلا سفن يف اتناك) هتنبا قداصت .هلكاشم
 ىلاتلابو «شيجلا ىف ناك فلودنارو «ةدحتملا تايالولا ىف تيقب دق يرام

 .ةّيمارغ ةقالع أدب دق اليمابو ليريقآ ناك ندنل رطمت لبانقلا تناك امنيبف
 ٍلاصتتا ىلع تيقب دق تناك «برحلا تلت يتلا ةديدعلا تاونسلا لالخو

 ىنغأ عم يهتنت ال يتلا اهتاقالع ةلسلس نعو ءاهجارز رايها نع منع :هعم

 .هتجوز ىلإو ءاكيرمأ ىلإ هتدوع ذنم اهري ملف كلذ معو .ابوروأ لاجر يبوعل
 ةظحللا هذه يف مقوتم ريغ وحن ىلع اهب يقتلي نأ ةبيرغ ٍةفداصم نم اهلاي

 .هتايح نم ديدحتلاب

 ىلع كحضلا لالخ نم «هتعقوق نم ناميراه اليماب تبحس ةلفحلا يف



 سيلو اهرحسي نم ناك وه هنأ ول امك ناك فقوملا - دوعت تناك ةميدقلا
 لطعلل ةصصخملا هلزانم دحأ يف دعوم نود هتراز مايا ةدع دعب .يه

 ؟ءاخسب قفني نكي مل هتک «ملاعلا لاجر ىنغا ن 5 كامي راه ن ناک سالا

 ىتلا ةينانويلا ةطرابسإ ةنيدم ىلإ ةبسن) ةّيطرابسإ ةايح يرامو وه شاع دقف

 اهتكل ءاليماب قلعت مل .(مجرتملا :ةفّشقتم ةمراص ًةايح نويحي اهناكس ناك

 اهتايح تناك مك ظحالي نا الإ عطتسي مل ءصاخلا اهلزنم ىلإ هتعد امدنع

 ريرسلا ىلع ةليمجلا تاضايبلا ,ناكم لك ىف تناك روهزلا - ةضبانو ةقاّرب

 اهتيصب عمس دق ناك .(ةلّضفملا هتالكأ لك فرعت اهنأ تدب) ةعئار ٌتابجوو
 ناك دقف كلذ عمو هل هتورث ءارغإ مهفو ةفرتملا ا لاجرل ةقيشعك

 .ةلفحلا كلت نم عيباسأ ةينامث داعب اهجوزرتو < طو ام اشعنم اهلوح دجاوتلا

 ةيتفلا فحتلاب ع ربتلاب اهجوز تعنقأ دقف .كلذ دنع اليماب فقوتت مل
 ىلع هتلمح .ةينفلا لامعألل ىنطولا ضرعملل يرام اهتعمج دق تناك ىتلا

 ةديدج تويب «لوتسنيو اهنبال ةّيرامثتسا ةعيدو هلام نم مسق نع ىلختلا

 هتلعج ؛ةظوحلم ريغو ةيَنأتمو ٌةقذاح تناك اهتبراقم .ةرمتسم روكيد لامعأو
 ربل هارت وع الح .ديرت ام اهحنم لايح ىضرلاب رعشي ام ةقيرطب

 .هدافحأو هئانبأ عم لقأ اتقو نايراه ىضمأ .امهتايح يف يرامل راثآ ةّيَأ داكلاب

 .ةيناث بابش ةبرحت ضوخي هنأ ادب

 .كشل ر ةبيرلا نيعب اليماب ىلإ مهتاجوزو نويسايسلا رظن «نطنشاو يف
 وّنبظ اذكه وأ ءاهرحس مامأ نيعينم اوناكو «ةّيقيقحلا اهتعيبط اوكردأ دقف

 0 تا ةرّركتملا تاالفخلا ىلإ ًامئاد دورضحي اوناك دقف كلذ عمو

 لك .كانه نونوكيس نيدفانلا سانا نأ ةركفب مهسفنأ نيرّربم «فیضتست

 رعشي مل .احيرمو اميمح ارج قلخيل ًارَياعُم ناك تالفحلا هذه ىف ِءیش
 مهتثّدح دقو مهسفنأ نودجي اوناك ةيمهأ لقألا سانلا :هلهاجت مت هنأب ٌدحأ

 تناك .اهب ةّصاخلا ةهبتنملاو ةيعارملا ةرظنلا كلتل مهريراسأ جرفنتف ءاليماب
 ما :EN 9 . 5 هل 4. 5 ا ےک
 هظوحلم مهل لسرت تناك ديدعي .لومرتحمو نوذفان مهناب دورعشي ا

Eا  e 
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 ةماعلا اهتالصف عفن تاذ انو يسع ربا اھو مل لاجرلا .جيردتلاب

 بسانملا صخشلاب مهلصت نأ اهتعاطتساب ناك .نمشب رّدقت ال تناك قاطنلا
 ناميراه تالفح ترّوطت ام ناعرس .لاؤسلل ىتح اورطضي نأ نود ًامامت

 دقو اَمأ .يطارقميدلا بزحلل تاعربتلا عمجل ٍتابسانم حبصتل هتجوزو

 يذلا يطارقوتسرالا وجلا ةجيتن يقرلاب اورعشو «رسيلاو ةحارلا عضوم اوعضؤ
 اوناك راوزلا َنإف «هايإ مهتحنم يذلا ةيمهألاب ساسحإلاو اليماب هتقلخ
 دق ام ناك بطلاب اذه .ًامامت ببسلا ام اوك ردي نأ نود مهبويج نوغّرفي

 .اهتايح يف اوّرم نيذلا لاجرلا لك طبضلاب هلعف

 ةّينغو ًةذفان اليماب تناك اهنيح .ناميراه ليريفآ تام «1986 ماع يف

 تنّيُغ ء1993 ماع يف .كلذ دعب لجر ىلإ جاتحت ال يكل ةيافكلا هيف امب
 يصخشلا اهرحس رسي لكب تلقنو ءاسنرف ىلإ ةدحتملا تايالولا ةريفس

 امدنع لمعت لازت ال تناك .ةيسايسلا ةيسامولبيدلا ملاع ىلإ ىعامتجالاو

 . 7 ماع يف «تتام

 نم) .مهئاك ذب سحن ؛عونلا اذه نم نيرحاسلا رمن ام ابلاغ نحن

 نم نكي مل لشرشت اليمابي هءاقل نأ ةرورضلاب كردأ دق ناميراه نأ دكؤملا
 طب بلا .مهرحس تحن عقن نحنف كلذ عمو (.ةفداصملا ليبس

 يذلا نمثلا قحتسي ثيحب ةردنلا نم وه نورحاسلا هايإ انحنمي يذلا روعشلا

 .هعقلن

 ملعن نحن .مهترضح يف .مهسفنأ يف نيقرغئسلا ساب ضب ملاعلا

 ةلقو نامأاللا نطاوم - تاذلاب و هجوم مهعم انتقالع يف ٍءيش لك ن

 تاعزن زّزعي كلذ .هابتنالل مهشطعت (مهنيجايتحا ؛مهيدل سفنلاب ةمثلا

 دصقب انرعاشم يفخنو | انسفنأ ىلع قلغننف ؛انيدل يتلا انألا لوح روحمتلا

 يفخيو مهضومغ ززعي يذلا 7 17 ع اريثك ١ مه

 زكر م نوكي O ءانب نوّمتهم مهتا نودبي ۽ مه اا .مهتاّيدودحم

 عتمملا نم ءاريخأ .مهل انريراسأ e ٍلكشبو ةجردل
 لم نافع ب ةف هلا مهيدل سيلف U لوح دجاوتلا

 مهّنأ نودبي مه .اهب دادتعالاو تاذلا ىلع ديكوتلا «رمذتلا قتلا - سانلا



 و

 . سنج ودب دیتا ؟مهصاصتخا وع يشتمل ءدلا . يض ري يذلا ام كوفرعي

 ةفاضإلاب ةيسنج و ةيناوهش (ةينابايلا ةصقارلاو ةينغملا» اشياغلا نا دقتعت دق)

 اهمّدقت ىتلا ةّيسنجلا تامدخلا ىف دشجتت ال اهتّوق نأ الإ ؛ةرحاس اهنوكل

 (.عضاوتلا نم عفادب ءاوضألا نع ًةديعب اهيقبي يدنا ردانلا 'ههجنت يف امنإو

 ىلع نيرخألا دامتعإو . يمتح لكشب مهيلع نيدمتعمو نينمدم حبصنف

 اوقلخيل مهلامجب نوبعلي نيذلاو ءةيلكشلا ةيحانلا نم نوليمجلا ا

 ةرهزف ؛؟فاطملا رخآ ي ةطلسب نروعتمتي 00 500 0

 ىفو ٠ 1000 او ًاباش رضن مضنأ وه نم كلانه نحوي امئادو ونت بابشلا

 ةسايكلا ىلإ رقتفا اذإ لامجلا نم نومأسي سانلا ناف تالاحلا عيمج

 ترق دق ةيتاذلا مهتميق لأب روعشلا نم دبا نوي ال مهتكل .ةيعامتجالا

 لعج لالخ نم هسرامتو هرّيدتت نأ عيطتست يذلا ذوفتلا ملعت .اهردق ّقح

 كروضح ةفاثك نم فّمخت نأ وه حاتفملا .مجتلا لثم رعشي رخآلا صخشلا

 مامتهالل ارسأو اضومغ رثكأ قيوشتلاو ةراثإلا نم ًاساسحإ قلحخإ :ىسنجلا

 عبشُت الو نامدإلا بست ةمئاد ةّيعامتجا ةّيناسنجو مّمعُم ٍلزغ لالخ م

 ًادبأ أ لماك لكشب

 دئاق كش ياك غنايش َر يأ 1936 ماع نم لوألا نوناك رهش يف .3

 نيبضاغ اوناك نيذلا نيّصاخلا هدونج نم ةعومجم لبق نم «نيينيصلا نييموقلا

 نيصلا اولا نق اراك نيدلا «تيينابابلا تراعي نأ نم الدب اشا ةا

 O تو مررح N ناك هنا فويل
 اودقتعا «عقا ولا يف .ًابيرقت نييعويشلا ىلع ىضق دق ناك غنايشف  ديدهتك

 لمعلا ناك يمك لربما ددعلا دي وابا ةيازاول دحوي نأ هل يغبني هاب

 نأ نوعيطتسي هرسأ لالخ نم مهنَأ دونجلا ّنظ .هلعف نكمملا ديحولا ينطولا
 ناك غنايش نأ اب .ادينع الجر ناك هّتكل «هيأر رييغت ىلع غنايش اوربجي

 وأ ءهمادعإ يف اوركف دقف «نيينابايلا دض ةدحوم برح مامأ ديحولا قئاعلا

1 
 دعانسملا
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 دعب نلت .اوسألا لت قوس عطا مل جملا يف غنايش ةماقإ ءانثأ

 بيذهتب .يعويش يدايق نآلاو قباس قيدص يالنإ وز نم ةرايز مايأ ةّدع

 دض نويموقلاو نويعويشلا :ةدحوم ةهبج ليبس يف وز شقان «ارتحاو

 رعتشي ناك ذإ ءاذهك ثيدح يف عرشي نأ ىتح غنايش عطتسي مل .نيينايايلا

 0 .هنم سوئيم لكشب ًايفطاع ًاجاتهم حبصأو «نييعويشلا لايح ًاهرك

 نک و هذه لثم يف نييعويشلا عم قافلا عيقوت نأ ًاخراص

 oy أ هن .هشيج مامأ يركسعلا هفرش نم هوجو الذم

 .كلذ كيلع بج وت اذإ ينلتقا

 نم غنايش ةبون تهتنا امدنع .ةملكب هّوفت داكلابو مستباو وز تصنأ

 ّنكل :همهفي اعيش تناك فرشلا تارابتعا نأ وز هل لاق «خارصلاو ديعولا

 اوبراحيو مهتافالتخا اوسني نأ عقاولا يف ناك هولعفيل مهل فرشملا ءيشلا

 نكي مل هنأ وز لاق جا وس نيشيجلا دوقي نأ غنايش ناكمإب .يزاغلا

 ناب .ةلص يذ صخش يأ وأ «نييعويشلا هقافرل يفرظ يأ تحت حمسيل

 تكرحتو نيينطولا دئاق َلِهُذ .كش ياك غنايشك ًاميظع ًاصخش اومدعي
 .هرعاشم

 سارح لبق نم نجسلا جراخ ىلإ غنايش ةقفارم تمت «يلاتلا مويلا يف
 را ا صاخلا هشيج تارئاط نم ٍةدحاو ىلإ لنو نييعويش
 امدنع هّنأل هاوه ىلع فرصت دق ناك وز نأ حضاولا نم .هب صاخلا ةدايقلا
 هنأ مهداقتعابف :ًابضغ اوطاشتسا ؛نيرخآلا نييعويشلا ةداقلا ىلإ ربخلا لصو

 ىلعو «نبجلا ةّمق ناك تالزانتو تازايتما نودب هحارس قلطي نأ  همادعإب
 غنايش عقو ءرهشأ ةّدع دعب . رظتناو ًاكيش وز لقي مل .هتطلغ نمث عفدي نأ وز
 ادب .نيينابايلا دض نييعويشلا عم ىوقلا ديحوتو ةيلهألا برحلا فاقيإل ًاقافتا
 نم نكي ملاح اذه هرارق هشيج مرتحاو ,هتدارإ ضحك هرارق ىلا لصوت هنآ

 .هعفاودب اوككشي نأ دراولا

 ايلا درط نم نويعويشلاو نوينطولا نكمت ةّيوس مهلمع لالخ نم
 ةرتف رف ورع ءابيزقت مهرّمد دق غنايش ناك نيذلا «نييعويشلا نکل .نيصلا نم
 ولا ىلع اوبلقنا «نوينابايلا لحر ام دّرجمبي .ةوقلا ةداعتسال هذه نواعتلا



 ىلإ حوزنلاو ةيسيئرلا نيصلا ضرأ ءالخإ ىلع اوربج' 1949 ماع يف نيذلا
 .ناويأت مساب نالا ةف هرعملا 'زومروف ةريزج

 ىئرُي ةلاح ىف نيصلا تناك .ىتايقوسلا داحلالا وام راز ةرتفلا كلت ىف
 «نيينيصلا نم باتري ناك سلاتس ّنكل «ةدعاسملل ةّسام ةجاح يفو اهل

 ماك يعدو هام .اهبكترا دق ناك ىتلا ةديدعلا ءاصخ اطخألا ىلع وام خّبوو

 ملف ؛ ؛اس رد تاشلا ا ٹذحلا نقلي ل نيلاتس رّرق دل مالكب ن نيلاتس

 لجاع ل زكشب وام ا .ءاوج yi ترتوتو بضفلا دتحا اتش نيصنل مدقي

 لالخ .لمعلاب رشا مهو يلاتلا مويلأ يف لصو يذلا ياللنإ ور ءارو

 ةّيحرسم ةقيرصب 3 ض رعتسا .ةليولعلاو ةينضملا تاضوافملا تاسلج
0 

- 

 ملس عق عقا ولا يلو ا لداجي مل مل .هفيضم هل اهمّدق يتلا اكدوفلاب هعاتمتسا

 ريثكلا مهيدل او ىاطخاالا نم ديذعلا اوبكترا دق اوناك نيينيصلا ناب

 هک یوم ب لوا کو وو قريع یک ا ولع
 دق وز ناك «.نيلاتس قيفرلا ' e يكارتشالا ركسعملا ى !! حضني

 ذإ ماكحإو ةقدب د ةموسرملا لوادجلاو ةينايبلا خوصرلا اونا ةفاكب هجم م دق

 تدرمتسا .نيلاتس هل سمحت ا هذه دوبحي سورلا نأ ملعي ناك

 كرتشم نواعت ةدهاعم ناقيرفلا عقو وز مودق نم مايا ةدع دعبو «تاضوافملا

 .تييقوسلا نم نينيصلل ريثكب اعف رثكأ تناك ةدهاعم-:-

 وام ةرفط .ةقيمع ةطرو يف ادد نيصلا تناك 9 ماع يف

 ةليل نيب نيصلا يف ةّيعانص ةروث ةرارش قالطإل ةلواكتم امالا ىلإ ىربكلا

 5 017 0 ذإ : د و ا تءاب 0

 ديدعلا .ماظنلا ةداعإ ا ا 2 1 ا وز مهنمض نمو

 عاونأ لك ميدقتب دوعولا لالخ نم  يواشرلا قيرط نع رمألا اوربدت مهنم
 َتَنِفُد ثيح «هداذجا ةربقم راز :افلتخم اقيرص ق وز ّنكل  تامدخلا

 رم معا تارا وطن ناو رويقلا دهاوش لا ر ناي ماو رسا نم لايعا
 را .ءاذغلا لجأ نم . ةعارزل 0 0 ا e لبق

TTنأ كك ډز ناک ا كاهتناو  

 ناک .ةداقلا ىتح « يًحضي نأ ٍدحاو لک ىلع ًامازل ناك اش يناعي

 .لئاه ٰيزمر رثا هتردابل

 7 حاسلا
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 نرخاو ىسألا رهاظمب ةموكحلا تأجافت «1976 ماع يف وز تام امدنع

 اوعيطتسي مل .ةّماعلا تحاتجا يتلاو ةطلسلا لبق نم ةالمملا ريغو ةمّظنملا ريغ

 ةي نع دعت ىأنو «سيلاوكلا فلخ لمع دق ناك لجل كنك اھ ذأ

 اديك تک دعب ا

 ناك .ةيلهألا برحلا يف ٍلوحت ةطقن ناك كش-ياك غنايش لاقتعا

 هنودبو ءينطولا شيجلا ءاول دقع نم غنايش ناك دقف :ةثراك ةباثمب همادعإ

 .دلبلا قحس نم نيينابايلا نكمي امج رمز ىلإ مذرشتي نأ نكمملا نم ناك
 ههجو ءام دقفيس ناك ذإ :ًاضيأ دعاسيل نكي مل ةيقافنا عيقوت ىلع هرابجإ
 هعسوب ام لك لعفيس ناكو ءطق ةيقافتالا دونبب يفيل نكي ملو «هشيج مامأ

 ىلإ الإ يّدؤي نل هعاضخإ وأ ربسأ مادعإ نأ وز ملع .هتناهمو هّلذل ةجيتن رأثيل
 هيطتست نل ٌتافعاضم هيدل نوكيسو «ةراسجو ٌةأرج رثكأ كّودع لعج

 نأ هنأش نم ييبعالت خالس وه كلذ نم سكعلا ىلع ءرحسلا .اهب مكحتلا
 ةبغرلا ريثت نأ نود رصنلا زرحت نأ كل حيتيف «ةّضصاخلا هتيبعالت يفخيو عنقي
 .ماقتنالاب

 لقألا رود بعلو مارتحالا هاّقوف ؛يلاثم لكشب غنايش ىلع وز لمع
 ريغ حارسلا قالطإ 7 ىلإ مادعإلا نم فوخلا نم ربعي هاَيِإ كرات اناس

 ناک !ذه لك ّنأ وز ملع .ةماركلا نوصم رداغُي نأب كارلا حيت .عقوتملا

 مل اجر نيّيعويشلا نب ةركفلا ةرذب عرزي نأو هبلصت نم نينا هنأش نم

 نأ نود مهب هيأر رِيُْي نأ هناكمإب هّنأو «لاح يأ ىلع ءوسلا يف ا رکی

 يف ناک امديب و لقتسم لكشب كلذ لعف اذإ ٌةَص ةّصاخو ءافيعض ودبي

 ناش لقألا رود بعلإ :فقاوملا عيمج يف ةمكحلا ب وز قّبط .نجسلا

 ام ىلع لصحتس تنك اذإ مهيس اذام ادد لكشي ال يذلاو عضاوتملا

 ةدارإ ءةدهاعم ,ةّيلهأ برح دعب كاوق ديعتستل تقولا :ةياهنلا يف ديرت
 .ةييطلا ريهامجلا

 ىدملا ديعب ًافده 0 انآ ا اي



 نم .فقوم يأ ف و كاتا رايخ عيسوتلو تقولا با تکا لجا نم ب ملل َهَقِب

 لاجمل كحني 9 «باحسنالب كّودع يرغت نا عيطتست رحسلا لالخ

 سانلا لعجت نأ وه حاتفملا .ةلاعف دام يحيل دبا ريدك يكل يسفنلا
 ب

9 

 K دق .قلعت وأ طابترا 5 نم لح ىف أ ىقبت امنيب نيّيفطاع نيرخآلا

 .كورعشي اوماد ام «مهي د 0 اعنا ةداعسلا «نانتمالاب ل هرعشي

 «نوديري ام مهطعأ .دامتنالا تشم قلقا تشم صخش وه ًاتفطاع ر
 اثتسملا صخشلا 0

 ثسعي امدنع .كيلع قّوفتلاب نورعشي مهلعجإ :ةيتادلا مهتحلصم بطاخ

 مّدَق لئداه قبإ كلذ نم الرا ب اهعزنت نا أ لواحت ال قداح نيكس لفط

 .تمّدق ىتلا ةبّيطلا ةمقللا طقتليل نيكسلا لفلعلا كرتيسو ءالوك وشلا هل

 رحلا اهيا ن . ربا ىلتعاو ءايسور ةروطار بما تنام 161 ماع يف .4

 يك ا تا ناك اناطل . ثلاثلا رتيب رصيقلا مس تحت

 - بسانملا ن اا ير رهن و نع تل دل بمال ردن

 يملا ملاعلا قرتحيلو هل ولحي ام لعفي نأ ًاريخأ سر
. 

 يَ
 و .

 ةقيرطلاب 8 ءاريبك اباجعإ كيريديرفب رتيب بجعأ) ةريبك ةجردل

 هذه تناك .(مضنملا ماظنلا ةيشم نويسوربلا دونجلا اهب ىشمي ىتلا ةطبضنملا

 فطاوعلا لئاسم يف ًاجاعزإ رثكأ ىتح ناك رتيب کل اتع راک

 لكشلاب ةروطاربمإلا هتّمع ىبع دادحلا مسارم ميقي نأ ضفر دقف :تيكيتإلاو

 مك .ةزانجلا نم مايأ ةّدع دعب هتالفحو ةيبرحلا هباعلأ فنأتسا ذإ «بسانما
 ةزانجلا لالخ مارتحالاب تمستا .نيرئاك هتجوز نم ضيقنلا ىلع ناك

 ماودلا ىلع اهتيؤر ناكمإلاب ناكو ءاهدعب رهشأ ةّدع داوسلاب ٌةحْشَتُم تّلظو
 ةريمأ امنإو «ىّتح ةّيسور نكت مل .يكبتو يّلصت يهو ثييازيلإ حبرض بناجب

 ملكت نأ نود 1745 ماع يف رتيب نم جّورتتل اقرش تمدق دق تناك ةيناملأ

 تناك نيرثاك نأ ملعي ناک حالف لقا ىتح .ةيسورلا ةغللا نم ةدجلاو ةملك

 ملكتلا تمت و ك ةوترألا ةيسورلا ةسينكلا ىلإ ًايبهذم تلّوحت دق

 نم) تناك اهن اودقتعا .ليمج بولسأبو قّدصت ال ةعرسب ةّيسورلاب
 .طالبلا يف ريداشلا كرا لك نم ةيسور رثكأ (لخادلا

 رحاسلا
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 ىدالبلا يف ابيرقت عيمجلا رتيب ناهأ امنيب ءةبعصلا رهشألا هذه لالخ

 و ىف امزالم ناک يذلا فولروأ يروغيرغ «رسلا يف قيشع ىلع نيرثاك تقبأ

 اهتينطوو اها نع رابخألا تَعيذأ فولروأ لالخ نم .ىكلملا سرحلا

 م .رتيب ةمدخ نم هذهك ٍةأرما عابتا لضفألا ن رم ناك عك اركاب اهتيقحأو

 لا اهربحي ناكو «ناثدحتي نیرٹاکو فولروأ ناك «ليللا نم رخام تقو

 ,هابتناب يغصت تناك .بالقناب موقت نأ ىلع اهّنحيو اهفلخ فقي شيجلا

 بحعت و لثل تقولا نحي مل هّنأب ًامئاد بيجت تناك اهتكل

 ل موت نأ سس ًامالستساو ُة قر رثكأ تناك اهّلعل :هسفن نيبو هنيب فولروأ

 افشعت دادزاو .تامادعإلاو تالاقتعالا تّمعو يعمق رتيب ماظن ناك

 دحأ يف .هتقيشع نم جاوزلاو اهقيلطتب اهدّدهي ذخأو «هتجوزل ًةءاسإو

 نيرئاك تمص ةجيتن هابتنالا تّبشمو الْبَحُم ناك ثيح .ركشلا تايسمأ

 عرُهو ,ةعرسب رابخألا ترشتنا .اهلاقتعاب رمأ ءاهزازفتسا ىلع هتردق مدعو
0 ۳ 0 0 3 02 0 . 5 : 7 : 
 هده .هعرسب فّرصتت مل نإ مدعتو نّجسُتس اهنا نم نيرثاك رذحيل فولروا

 اهرعش تكرتو اهيدل ٍدادح ةءابع طسبأ تدترا ؛نيرثاك لداجت مل ةّوملا

 ىلإ تعرُهو اهراظتناب تناك ٍةبرع ىلإ فولروأ تعبتو حّرسم ريغ فصن
 ةيشاح نولتقي مهو ضرألا ىلع نيدجاس دونجلا رخ انه .شيجلا تانک

 مهل تدبو ءًايصخش اهوري مل مهّنكل اهنع ريثكلا اوعمس دق اوناك ذإ  اهبوث
 مك نوبجيعتي مهو ًايركسع ايز اهوطعأ .ةايحلل ثعبني مرم ءارذعلل ٍلاثمتك
 رصقلا وحن فولروأ ةرمأ تحت اوفحزو «لاجرلا نا يف يهو ةليمج تدب
 لله لكلا . وس رطب تنام رار ريف روج ءانثأ بكوملا مظاعت .يوتشلا
 ةنهكلا ذحأ ام ناعرس .رتيب ةحاطإلا بجي هّنأب عيمجلا رعش «نيرثاكل

 ربعو .ةسامح ىلع ًةسامح سانلا دادزاف «مهتك رب نيرثاك اوحنميل نودفاوتي
 .ردقلا يديأ يف ناك ٍءيش لك أكو «ةروقوو ٌةتماص تناك ءاذه لك

 د : ا هذه ءابنأ رثيب عمس ىلإ تهانت امدنع

 اا كلت نه يف شرعلا نع يلختلا ىلع قفاوو هير يتسيه
 .ةدحاو ةقلط ىّتح وأ ٍةكرعم يأ نود ةروطاربمإلا نيرثاك

 تناك اهّمأ نأ امب .ةّيويحلاب ةمعفمو ٌةّيكذ نيرثاك تناك دقف «ةلفطك



 ترّوط يدلاو ال نم رمتسم 0 E ا ةنفطلا ١١ ْنإف ٠ لضفا

 كلذو لماك مكشب نيرخآلل ن عدت ھا ودب نأ تملعت :ًاعافد هءازإ

 مهنإف ةوقلاب ةلأسملا ضرفت ملو ربصلاب تلح اذإ .مهناودع دييحتل ةليسوك ٣
 .اهتمجاهم نم الدب اهرحس تحت نوعقي قوس

 نود «ةرشع ةسداسلا نس يف  ايسور ىلإ نيرئاك تمدق امدنع
 ىف اهتملعت دق تناك يتلا تاراهما تقتط دقق - دالا يف ذ ريصن وأ ٍقيدص

 تيارا وطال ع شوحو لك هجو يف .ةبعصلا اهّمأ عم لماعتلا
 - مهل رصح ال نيذلا و نيرمآتملا ةمغط يلافطلا اهجوز قلا

 .ةروطاربمإك مكحلا تورا اخ عرج تا «تنعذأ «تنحنا

 ىلع يلوتست دس ردا یک .هنم اسوم اهجوز ناك مك تملعو

 ‹َيعرش ريغ هنأ ىلع ض ضعبلا هاري نأ دب ال اّقح كلذب يعّدتف «فنعلاب ةطلسلا

 ءالك ؟اهرودب 1 حلاطيس 0 تان ال اين .ىلإ قلعت نال هك و

 یا اهيوامخي نم نأ اهيلع ني و للا نوكت نأ بجي
 هلان اهنوك لالخ نم :ةروثلا نم ًايوننأ ازا ناك دقل .ةطلسنا

 ناك رثألا .ةطلسلا يف ٌمامتها اهيدل سيل ا نيرئاك قروعوأ ,ةتماصو

 .ًارحاس - ًانكمطم

 كسي نا ريق زرنا خا: يدخر اباه اسا اا ار

 ىلع كتردق .نيتريتسيهلا نيرّمذتملا «هنم سوؤيم لكشب نيدينعلا «نمزم
 بجي نكل .نمشب رّدقُت ال ٌةراهم انآ تبثتس سانلا ءالؤه دو بسكو دییحت

 فوسف ًايبلس وأ ًانعذم تنك اذإ :كلذ نم مغرلا ىلع ًارذح نوكت نأ

 مهصئاصخ لعجت فوس كإف مزجلاو ديكوتلل الام تنك اذإ ؛كيلع َنوّقطي
 .ةّيلاَعف رثكألا ناّداضملا ناحالسلا مه (رحسلا) ةنتفلاو ءاوغإلا .أوسأ ةهّوشملا

 مهتالاح لکو مهعابط لك عم فیکت .ًافوؤرو ًاحومس نك «جراخلا نم
 :رظتناو جئاتنلا يف ركف ءلخادلا نم .مهتاوذ بلص لحدا .ةّيسفنلا

 ءتقولا نيحي امدنع .شيعلل ةقيرط سيلو ةّيجيتارتسسا وه كمالستسا

 ام ةطرو يف مهناودع مهعضيس .ةلواطلا ِبْلْقُسسف «نيحيس ًامتحو

 دق كأ ررقت نأ عيطتست) .قّوفتلا ديعتستف «مهذقني نم عضوم يف كعضيس
 اذهب ؤَبنتلا نم مهعنم دق كرحس (.نايستلل مهعدوتو «ةيافكلا هيف اب تلن

 رحاسل
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 ةطاسبب «فنع لمع يأ نود ثدحت نأ اهلمكأب ٍةروثل نكي .بايترالا نمو

 .عمتو جضنتل ةحافتلا راظتنا لالخ نم

 . ةارم ا :زمرلا

 امدنع .نيرخآلل ةأرم عفرت كحور
 ؛مهقاوذا ءمهميق :مهسفنأ نوري مهنإف كنوري
 ةضاخ ا مهتروص عم بح ا هق الع .مهءاطحخا ىّنح

 :ةارمنلا نفلح ام ايا قري دنحا ال ءاهذغ

 رطاخملا

 كولسلا أَ نونمؤي نم ةّصاخو ؛رحاسلا ءازإ نوعينم مه نم كلانه

 جاتحت ال يتلا ةقثاولا طامنألاو ءاهدحو ةيتاذلا حلاصملا هيلع نميهت يرشبلا
 سانأك نيرحاسلا ةيؤرل نوعزني سانلا ءالؤه .اهب فارتعالا وأ ريدقتلا ىلإ

 ام لعفت نأ وه لحلا .لكاشملا كل اوقلخي نأ نوعيطتسيو «نيعداخمو نيقلز

 .سانلا نم نكمم ٍددع ربكأ رحساو قداص :ةرطفلاب نيرحاسلا مظعم هلعفي



 ميطتست ال ىتلا ةلقلا لايح قلقنل رطضت نلو دادعالا لالخ نم كتّوق نص
 ١ 3 نم ګن

 نم ةلئاه 0 تقلخ تقتلا نم نك عم ةميضعلا ,نيرثاك ةسايك .اهءاوغإ

 صعب ف نوكي لذ ىلإ ةفاضإلاب :امحال لك ثتأ يتلا ةبّيطلا هلا

 ؟ هوت ا كلانه . يجيتارتسا ا نع فشكت نأ رحسلا نم كالا

 سانلا دقتعي فوسو قع اذكه رحست نأ لواحت ال ًةحارص اذهب فرتعا

 مادو ایف شک یدل ناک ليقاررذ::ةقالز:نقأو تاس رکا كنا
 .كوتسدالغ مايليو :بيه رلا همصخ

 كرييغت :ةبوعص رثكأ نوكي يسايسلا رحسلا رطاخم عم يطاعتلا
 0 ةا ةا ترا ناف نيت قولا س كماخال
 E a :ةب تلصق نمم وه نم ل اك 0

 رثكأ مهّفصل اوبسكي نأ ابلاغ a SE برع نوتنيلك ليبك

 0 Ee خلا مهرحس ةطساوب ًاتتعت ن ا

 ًاودقتعا يزيلكنإلا نامربل نم ديدعلا .هسفن تقولا يف ةنكمألا لک

 عاطتسا يصخشلا ىوتسم ا 7 ؛بذبذتم رمأتم نع ةرابع يليئارزد لأ

 ىلع بطاخي نأ عيطتسي ال هّنكل «رعاشملا هذه دّدبي نأ باذجلا هبولسأ
 ّيقيقح ِءيشل سانلا قوتي امدنع «ةبعصلا تاقوألا يف .هلمك أب ناملربلا دارفنا

 .رطخ يف نوكي دق يسايسلا نتافلا نإف «ديطوو

 نيرحاسلا ىلع يغبني .ءيش لك تيقوتلا ءةميظعلا نيرئاك تتبثأ امك

 مهاوق مامأ ًامئالم تقولا نوكي ىتمو مهطاشن نم اوفّمخي ىتم اوملعي نأ
 ىّتح ةيافكلا هيف امب نينرم اونركي نأ نايحألا ضعب يف مهيلع بجي .ةعنقملا

 ناك «لّوالا زارطلا نم ءابرحلا ؛يالنإ وز .نرم ريغ وحن ىلع اوفّرصتي
 كلذ ناك امدنع ةيوستلا لبقي ال يذلاو مزتلملا يعويشلا رود بعل عيطتسي
 تحت اهقبأ ؛كب ةّصاخلا ةنتفلاو رحسلا ىوقل ًادبع حبصت نأو كايإ .هبساني
 ا د مدا وة



 (يتامزيراڪلا) مهلملا يدايقلا

 امزير اكلا

 روضح يه ةيصخشلا ةيسيطانغملا وا

 « سفنلاب هقثلا - ةيلخاد ةيصاخ نم عبنت اهنإ .انريثي

 اضرلا «ميمصتلاو ةياغلاب ساسحإ «ةيسنج ةقاط

 هذه .سانلا مظعم اهديريو اهيلإ رقتفي ىتلاو - نانئمطالاو

 «(يتامزيراكلا) يدايقلا تاءاميإ للختتو «جراخلل عشت ةيصاخ ا

 نأ ليختن انلعجنو «فولأملل ةقراخو ةيئانثتسا ودبت اهلعجي امم
 «ةهلآ مهف :نايعلل ودبي امم رثكأ بهاومو تاناكمإ مهيدل

 مهتيسيطانغم زاربإ نوملعتي نويتامزيراكلا .موجن «نوسيدق

 .ضومغلا ءاميسو ةيرانلا ةباطخ او بقاثلا قيدحتلا لالح نم

 فغشلاو ةدح اب عاعشإلا لالخ نم يتامزيراكلا

 ةيفطاعلا ةيحانلا نم "الفتسم لضت امنيب

 .هبا ريغو



 ءاوغإلاو امزيراكلا

 نولعجي نويتتامزيراكلا .عسوألا قاطنلا ىلع ماوغإ ىه مزيراكلا

 دوعقي مهلعج يلمع و مث نمو .مهتح يف نوعقي سانلا نم ادوشح

 ءاوغإب صاخلا كلذل ایس EY عبتتستو ةطيسب بحل ا يف

 .صخشل

 .وهءافص وأ ا يهسفنأب مهناميإ نوكت دق صئاصخلا هذه .نوزربي

 ها

_ 

 مهلعجتو يوق | لكشب بذي ةنّيعم صئاصخ ا نوټتامزیر ءاكلا

 مهتقث عبنت نيأ نم نورشفي ال ذإ .ًاضماغ صئاصخلا هذه ردصم نوقبي مه

 نود ؛جراخلا ىلإ عشت يهف ؛اهراعشتسا عيطتسي عيمجلا نكل «مهتنينأمط وأ

 ًائيلمو ةايحلاب ًامعفم ىتامزيراكلا هجو نوكي ام ٌةداع .دِقعَتُت وأ رهاظ دهج

 فاعلا يف ياللا رهظلا ناد كاملا رهظرت او هغ لاو ةفاطلاب
 رورسب نيتتامزيراكلا عبتن نحن .ضماغ وحن ىنع اّيسنج ريثي ىّتحو لب «أروف

 وأ ةرماغملاب دودعب نيذلا

 ءايفطاع مهب نفعت حبصنو ,مهاياضق ةمدخ يف انسفنأ رسخن .راهدزإلا

 امزيراكلا .بحلاب عقن - مهب نمؤن امدنع رکا ةايحلاب نومعفم انتأب رعشنو

 كلذ نم مغ]لاب .ةيناوهش ةنحش قلخت «ةعومقملا ةّيناسنجلا راتوأ ىلع بعلت

 ىقبي نيدلا نأ ذإ ؛نيدلا يف امنإو ةيناسنجلا يف نمكت ال ةملكلا روذج َنإف
 .ةرصاعملا امزيراكلا نم

 سانلا لبق نم ٌةّصاخو «داقث نأ ٌبحن انّنأل

 أّرجتي ال ًاءزج
 عيطتست ةليلق هلق نكل «حاورألا و ةهلآلاب نمؤت سانلاو نينسلا فالا نم

 ةردقلا ىلع ًايّدام ًاناهرب وأ «قالطإلا ىلع ةزجعم اودهش دق مهتاب لوقلا

 ةغلب ملكتيف - ةّيهلإ حور لبق نم كلَمَتُم هنأ ودبي يذلا لجرلا ّنكل .ةّيهلإلا

 ئؤر نع ریو «يفوص .دجوي :ىشعنيو 1 ٍةوشن ةجيتن) ةموهفم ريغ
 ًانهاك «لجرلا اذهو .ةهلآلا هتفطصإ صخشك ادرفتم فقي - ةّيوقو ةفيثك

 ابن مأ ناک دوهيلا لعج يذلا امف . ا ع رزق ف ف

18| 

 لا لوقلا دارم

 ىلإ ريشت «امزيراكلا» 7 8 ا
 يف هيئانشسا ةتصاخ

 صعب «صخشلا 00 2 ع ُ

 تناك اذإ اع رظناا

 «ةيميقح ةينصاخلا هذه

 .ةضرتشم مآ ةاعّدم

 ةّصنسلا»

 ریشت ««ةيئامزيراكلا

 ىلع ةطلس ىلإ نذإ
 تناك١ا «لاجرلا

 ٍلكشب ةيجراح
 ا مأ يتسيئر

 اهل عاصني يتلاو
 ببصب نوموكحم ا

 ةيتصاخ اب مهنايإ
 صخشلل ةيئانشتسالا

 اهلمحي يدلا
 .ديدحتلاب

 نم «ربيق سكام

 ملع يف تالاقم
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 سكاف عامتجالا

 زناه ريرحت .ربیف

 تيار .يسو ثريج

 زليم

 ؛ىسول برلا لاقو
 هذه بتكاو

 دق ىف ؛تاملكلا

 ليئارسإ ىنب ب

 هدهل اقفو
 لظو ٠.تاملكلا

00 
 ؛ةليلو اموي نيعبرال
 اماعط اهيف لكأي مل

 .ءام برشي ملو
 حاولالا ىلع بتكو

 «قاثي ا تاملك

 امدنع .رشعلا اياصولا

 لبج نم ىسوم لزن

 يجول عم «ءاس
 هنإف «هيدي ىف اياصولا

 ةرشب نأ ملعي مل
 ءيضت تناك ههجو
 عم ملکی ناک هنأل
 هأر امدنعو .هللا

 ينب لکو نوراه

 مل مهنإف «ليئارسإ

 ىلع اوؤرجني
 نأ ذإ ءهنم بارتقالا

 تناك ههجو ةرشب

 وسوم نکل .ءيصضت

 ا هل نيصلخم نوقبيو ‹«رصم جراخ ىلإ هنوعبتيو «ىسومب نلونمؤي

 ةمهللاو ةمَهْْلا هتاملك «هينيع يف ةرظنلا ؟ءارحصلا يف يئاهناللا مهفاوطت
 هذه لك - ءانيس لبج نم لزن امدنع ّيفرحلا ىنعملاب ءاضأ يذلا هجولا

ردصم تناكو هللا عم رشابم لصاوت ىلع هلأب رهظملا هتطعأ ءايشألا
 .هتطلس 

 ايال يشن ةو غا ةننك «ءامزيراك» ةملكب يع ام تناك ءايشألا هذهو

 فطلتت ةبهوم وأ ًةمعن تناك امزيراكلا .ةّيحيسملا ردص يف .هسفن حيسمللو

 نم تدور ا: ىركلا تانايدلا مظعم .هللا دوجول ًاراهظإ ةّيهلإلا ةمحرلا اهب

 يالا ةاعرلا تاماع بام نايل رغم ضخش ؛يئامزراك صخش ل

 مامز نولوتيا سانلا راص اريخأ .ٌةينالقع رثكأ حبصأ ملاعلا «نينسلا ربع

 وأ ءتاوصألاب مهزوف ببسب امو يهلإلا قحلا قيرط نع سيل ةطلسلا
 تايادب يف , ميظعلا يناملألا عامتجالا ملاع ناف كلذ عمو .مهترادجل مهتابثإ

 ناك هّنإف ؛موعزملا انمّدقت نم مغرلاب هنأ ظحال ربيف سكام نيرشعلا نرقلا

 ّيتامزيراکلا ريم يذلا رمألا .ىضم ِتقو ٍّيأ نم رثكأ نويتامزيراك كلانه

 اا .هتيصخش يف ةَيئاشتسا ةيصاحخ E ن جالا

 ام ؟نينيل وأ رييبسبور ناطلس نذإ رشفن ىرخأ ةيفيك ّيأب .ةيهلإلا ةياعرا

 ةو لوألا ماقما يفو ناك مهتّوق ردصم لكشو نوزريي لاجرلا ءالؤه لعج

 نعو ىربك ةّيضق نع امإو هللا نع اوثّدحتي مل .ةيسيطانغملا مهتايصخش
 .(نوسوسمم) نوكلمَتُم مهنا اودبو ؛ايفطاع ناك مهؤادن .دغلا عمتجم ٌىؤر
 اهب لعافتي ناك يتلا ةرماغلا ةداعسلاو ةوشنلا سفنب مهعم مهروهمج لعافتو
 لوح تلكشت 21924 ماع يف نينيل تام امدنع .يبن عم قبسألا روهمجلا

 ىلإ ىعويشلا دئاقلا لّوح ام «نيلاغملا عابتألاو نيبجعملا نم ةعامج هاركذ

 .دوبعم

 وأ ل اخدي امدنع هابتنالا تفليو ءروضح هيدل صخش يأ ,ذه انموي يف

 ٌةعفر ّلقألا طامنألا هذه ىّتحا نكل .امزيراك كلتمي هنأ لاقي ةفرغلا لحخدت

 يتلا امزيراكلا .ةملكلل يلصألا ىنعملا اهحرتقي يتلا ةيضاخلا نم ارثأ ُرهظُ

 ةقث مهيدل .ًادبأ ٌةحضاو نوكت الو «ريسفتلل ةلباق ريغو ةضماغ نوكت مهيدل
 نع نوزربي مهلعجت - ةغللا يف ةسالس ًابلاغ  ةبهوم مهيدل .ةّيدايتعا ريغ

 اننإف مهروضح يف نكل ءاذه كردن ال دق .رّوصت نع نورّعي مه .روهمجلا
 نوكي نأ نود نم «سانلا ءالؤهب نمؤن نحن :ةّينيدلا ةبرجتلا نم اعون ربتخن



 ليتات دع نإ ا فدع .اذه انفقوم ىلع ينالقع ٍليلد يأ انتزوح يف
 ةيصاخب عِش نأ كيلغ .اهترعل ينيدلا ردصملا ىست نأ كايإ ءامزيراكلا

¢ 
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 قيرس ائيضت نأ بجي كانيع هيناحورلا وا ةسادقلا نم هحسم تاذ ةّيلخاد
 ١ 1 ١

 ى 2 8 0

 ِءيش نم عبنت اهناكو هّيعيبط ذبل نا بجي كيدل ىتلا امزيراكلا . يبن

 ّينالفعلا انلاع يف .ةهلالا نم َةّيده ءضماغ کف س نع جراخ
3 1 

 ىنع هصاخو تليد ةبرجتل نوقوتي سانا نف :مهولاو رخبسلا مھ رّوحتملاو

 خادغدت امزيراكلا نع همالع ي .ىعامجلا ىوتسملا
 - د =

 .هرعبتيو هب اونمؤيل اعيش سادلا ءاصعإ نم ٌةيئاوغإ رثكأ ءيش دجوي الو .ءيشب
 و

 رد وا ٌساوحلل ٍداب ريغ يحور ىنعم تاذ

 نأ اح نم ةنيمم ًاعدخ مّلعتت نأ عيطتسن ال كأ ينعي ال اذه ّنكل ء لقعلاب

 تافصلا .اهل يجراخخ 00 كيطعت 7 يلا امزيراكلا ز ززعت

 ودبت نأ بجي امزير ءاكلا

  eاا 0

 نيأ یل !! فرعت كتاب ءةطخ كيدل ّنأب سانلا رعش اذإ . ةياغلا وأ دصقلا
 ةّيضق رتخا :هاجتالا مهي ال .يريرغ ل ركشب ف كنوعبتي فوس مهنإف هجتت

 ان فر الا .كفده نوعان نإ ! رتا و ا اف ةف

 ناك ىسوم نأ ءامدقلا دوهيلا نمآ امك امامت - يقيقح ٍءيش نم عبنت كتقث

 .ةّيجراخلا تامالعلا رهظأ هّنأل ةطاسبب هللا عم ةميمح ةلص ىلع

 تاقوأ يف فعاضم عتامزيراك رثأ اذ نوكي ميمصتلاو دصقلا دوجو

 ىّتح) روسجلا لمعلا ىلع اومِدُقُي نأ لبق نوددرتي سانلا مظعم نأ ام .نحما

 فدهلا تاذ سفنلاب ةقّثلا َنإف (بولطلا ءيشلا وه لمعلا نوكي امدنع
 نمؤيس .مامتهالا روحم كلعجتس اهلك ءرلا ىوق بطقتسي يذلا ديحولا
 د نيلكتارف اًوبت امدنع .ةفرّصلا كتيصخش ةّوق ببسب سانلا كب

 هتردقب نينمؤم ريغ ةّماعلا مظعم ناك «ميظعل' داسكلا لالخ ةطلسلا تلفزور

 يسائرلا بتكملا يف ىلوألا هرهشأ لالخ رهظا هتكل .عاضوألا رييغت ىلع

 امم «ةديدعلا دالبلا لكاشم عم هلماعت يف حوضولاو مسحلاو ةقثلا نم ٌىوتسم

 .ةديدش امزيراك وذ صخش مهذقنمك هنوري ةّماعلا لعج

E22 ر ر هيلا عج ىف  

 ق ر
 لایا طو دوره

 ثدح و ةي لا

E 45( ْه عبو . وهيا 15  

 ا كل
adکای رر يع  

 ناصولا أك مهاصعأف
 - اد 3

 اهب هللا هملك ىتلا

 . ع انيسم ج ىلع

 یسوم ىه امدنع و

 ماق ېپعم همالك نم

 ىلع رامحخ عضروب

 1 املك € ؛ههحرو

 ia هللا ماما ثم

 ؟هعز ىي ناک هنإف هعم

 امدنعو تأ ى

 ربخيو «لرغي تاك

 دق اب ليئارسإ ينب

 اوناك مهنإف هب 2

 لوریو «ههجو ثوري
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 «يسفنل ىح هريسفت

 اهعم حبصأ ةجردلو

 دعترا نا كشو ىلع

 لثم هئرضح يف

 نم مغرلاب «لفط
 هللا ال فاح ال يننأ

 يمرال ةربإلا مرح يف
 .رانلا يف يسمن

 نع «مادناق لارنجلا

 تربانوب نويلوبان

 نكت مل [ريهامج ا]
 ةشطعتم املطم

 ا عد ةقيفحلل

 ءانغتسالا وپ

 ًامئاد مه .اهنع

 وه ان ةيولوالا نوطعي
 ام ىلع يقيقح ريغ
 نإ ؛يقيقح وه

 ريغ وه اجب مرات
 غلی داكي حيحص

 وه اج مهرثأت ةزق

 ليم مهيدل .حيحص
 نیب اوزيمب الك حخضاو
 نيالا

 دیورف دنومغيس -

 نم ةيسايقلا ةخسنلا

 ةلماكلا لامعألا

 نوكي دق يتامزيراكلا .هنع رتعيو ضقانتلا هدعجي ٌضومغ  ضومغلا

 «(ميظعلا رتيب) بّيطو ساق «(غنوت يستوام) أعم ِنآ يف ًايطارقتسرأو ًايراتيلورب

 ءفذلاب مست «(لوغيد لراش) ديلجلاك ًايفطاع ٌدرابو ةراثتسإلا لهس

 نإف «سانلا مظعم تافّرصتب ؤبنتلا لهسي هنأ امب .(ديورف دنومغيس) ءافجلابو

 كلعجت تاضقانتلا هذه .فراج لكشب ًايتامزيراك نوكي تاضقانتلا هذه رثأ

 ابلاغ .كنع نوثّدحتي سانلا لعجتو كصخش ىلع ئنغ يفضتو لات

 تيمر اذإ - ّيفحخو ءيطب لكشب كتاضقانت فشكت نأ لضفألا نم نوكي ام

 ٌصخش كّنأ سانلا دقتعي فوسف ٌةدحاو ةعفد الملا ىلإ كتاضقانت لكب

 بجي .هنع مالكلا كي فوسو جيردتلاب كضومغ رهظأ .راوطألا ع

 .كايإ مهرّوصت نيبو مهنيب لوؤحلل «ةدعبم ىلع سانلا يقبُث نأ ًاضيأ

 رول ضر نم رهيو لكشت ةعيطل رال بألا مة
 لكشب ءايشألا أنت .كتلاه نم زرعي فوس ةعيبطلل ةقراخلا وأ ةيئوبتلا بهاوما

 .قّقحت دق هتلق ام ّنأ ابلاغ سانلا ليختيسو مزاج

 ىلع ىقبي يكل رارمتساب تالزانتلاو تايوستلل أجلي انمظعم .ةسادقلا

 مهتاّيلاثم اويحي نأ مهيلع نّيعتي .وحنلا اذه نوحني ال نوسيّدقلا ؛ةايحلا ديق

 .امزيراكلا حنمي عرولاو ةسادقلا رهظم .جئاتنلاب اوثرتكي نأ نود

 ضيقن ىفرط ىلع ناّيسايسف :نيدلا نم دعبأ وه ال يضمت ةسادقلا
 نیلا ا لالخ نم ةسادقلا نم ةعمس ىلع ازاح نينيلو نطنشاو جروجك
 هتصخشلا مهميق نيب ام ماجسنالا لالخ نم مهذوفن نم مغرلاب «ةطاسبب

 ًاضيأ نياتشنيآ تربلا .امهتاف فو دعب ًايلمع اه نالجّلا .ةيصخشلا مهتايحو
 0 ٌدعتسم ريغو لافطألاب ًاهيبش ناك دفل  ةسادقلا نم ةلاه هيدل ناك
 كيدل نوكي نأ يرورضلا نم هنأ يف نمكي حاتفملا .صاخلا هملاع يف ًاهئاتو

 لقألا ىلع «هفييزت نكي ال ءزجلا كلذ ؛خسار يلكشب اهب نمؤت مق ًاساسأ
 يتلا امزيراكلا رمديس ام ةذوعشلاو لجّدلاب ماهتالل ضرعتلاب ةرطاخملا نود
 نكف ردك رکاب رهظُت نأ يف نوكت ةيلاتلا ةوطخلا .ليوطلا ىدملا ىلع كيدل
 رهظم ناف اریخآ .هب نمؤت ام (سرامت) ایت كنا «ةبراوملاو ةطاسيلا نم



 رخآ 0 لّوحتي نأ كفا نم (عضاوتلا) ءاعّدالا مدعو ةثامدلاو لادتعالا

ECGا تت  

 .يداعلا لجرلا

 تسلا هتاف ةّوق ىلع يتامزيراكنا دمتعي .ةغالبلا وأ ةحاصفلا

 تاملكلاف .يفطاع بارطضا قلخل ع رسالا ةقيرطلا يه تاملكلا :طيسب

 يَا ىلإ ةراشإلا نود نم كلذو تا رکو 00

 دموع رولز جفا اا ةنلهألا» يوكل لالخ .يقيقح ٍءيش

 ةّرَقلا نم تناك يتلاو ةّيعويشلل ةرصانم ًابطخ ةفوغشلاب ةفورعملا يرورابيإ
 ديفملا نم .برخا يف ةّيلصفم تاظحل ةّدع ديدحت ةجردل ةّيفطاعلاو ةّيلاعفنالا

 ٍةَدش ىلع نوكي نأ ةحاصفلا نم ء عونلا اذه لثم يف حجني ىتح بيطخلل

 ةحاصفلا ناف كلذ عمو .5 هروهمجك تاملكلا عم يهامتلاو ةفطاعلا نم

 «تاءادنلا «تا م - ةفوغشلا اهتمدختسا يتلا تاودألا :مّلَعَتُت نأ نكت
 بستكُت نأ نکي ؟  روهمجلا اهدّدري ىتلا تارابعلا «ةّيعاقيإلا تاراركتتلا
 عنصي نأ ىلع ًارداق ناك يالبنلا ةعف ا ىداهلا تلفزور .ةلوهسب

 ناك يذلا «ءاقلإلا يف هبولسأ نم لك لالخ نم ءألاعف اغ هسفن نم

 ةّيزاجما روّصلل يعملألا همادختساو «يسيطانغملا ميونتلا رثأك ًارثأ ُتِدحُيو ًائيطب

 هلجأ نم عمتجت تناك يتلا دوشحلا .ةّنيجنإلا ةغالبلاو يلالهتسالا سانجلاو

 0- تاعالا نر ام ًابلاغ .ءاكبلا ةجردل اف تناك "اه ًابلاغ

 ال دقتتملا يفطاعلا تالا نم ليوطلا ىدملا ىلع ةيلاَعَف رثكأ ءيطبلاو

 اناا لقأو «يفخ لكشب ًارحس رثكأ

 ًاعفدنمو سفتلاب ةقتلا ديدش يتامزيراكلا نوكي .يتحرسملا بولسألا
 نم عوتلا اذه ةسارد ىلع نولّتمملا بكنا .يفاضإ ٌروضح هيدلو .ًايضارعتساو

 نوبذجيو ةظتكم حرسم ةبشخ ىلع نوفقي فيك اوملع ؛نورقل روضحلا
 ىلعأب خرصي يذلا لّتملا نوكي الأ ئجافملا نم .كلذ نم مغرلاب هابتنالا

 ابتنالا بذجي يذلا وه ًةسامحو ًاناجيه تاءاميإلا رثكأب ءىموي وأ توص
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 نم ربكأ ٍدهجب ةلواحما .سفنلاب ةقثلاب َعشيو ًائداه قبي يذلا نفل او

 نأ ا نأ ىرورتسلا نم EET نأ اهنأش نم مزاللا

 لوغيد مهف .نيرخآلا كاري ري امك كسفن ىرت نأ ىلع ةردقلا كيدل نوكي

 0 كأ يف ؛هيدل يتلا امزيراكلا يف ًاّيرهوج ا 'رصنع ناك تاذلا كاردإ

 ةماعلا برحلا دعب دالبلا رامعإ ةداعإ ءاسنرفل يزانلا لالتحالا ًابارطضا

 نم تفمخ ةبيهم شأج ةطابر ىلع ظفاح - رئازجلا يف شيجلا ةروث «ةيناثلا

 نأ ٌدحأ عطتسي مل ملكتي ناك امدنع 0 ةأطو

 فعاض «ةقيرصلا هذهب هابتنالا لانت فيك فرعت ام درجمب .هنع هيرظان عفري

 «ةريثملا روصلاب ةئيلملا ةّيرئاعشلاو ةّيلافتحإلا عئاقولا يف روهظلا لالخ نم رثألا

 - امزيراكلا ىلإ ةلصب ةفرخّرلا تمت ال .ةهنآلاب ًاهيبشو ًامخف ودبت كلعجي ام
 .هابتنالا نم ئطاخلا عونلا بذجت يهف

 «نوتوبكم سانلا مظعم .(يهنلاو تبكلا نم رزحتتا) ةيحوبكماللا
 نيذلا «نييتامزيراكلل صرف قلخت ةلضعم  مهيعوالل دودحم افن مهيدلو
 مهتاليخت نورخآلا اهيلع طقسي يتلا ا اعون اوحبصي نأ مهناكمإب

 كنأ - كروم نم ا احبك لقأ كأ رهظُت نأ الو كيلع .مهقاوتأو

 را رغم E aE كاحت 0 ةرطخ فادح جا
 هيلع كنا ا ةو رك كنا افت سالا لكيم شاملا تع نفطي
 ايندلاب ةّيميهوب ٌةّيكيرمأ هلم تفصع ءرشع عساتلا نرقلا تانيسمخ يف

 اار رک ريغ جا یف لالخ نم كم ی هذآ نعد
 يّدؤت يهو «ةيراع فصن ةبشخلا ىلع رهظت تناك .فوخلا فرعت ال يتلا
 ءايشأ لعف ىلع نأرجتي نك ءاسنلا نم ٌةليلق هلق ؛توملا ىّدحتت تاكرح
 مايه عضوم تحبصأ زايتماب ٌةّيداع َةلّثممو ءيروتكيفلا رصعلا يف هذهك
 .ةدابعلا براقي >

 كلمع يف ملحلاب ةهيبش ةيصاخب ىلجتي دّيقم ريغ كنوكل ٌدادتما
 وه هذهك ةّيّصاخ كالتما ناك دقل .كيعوال ىلع كحاتفنا ُرِهِظُت كصخشو

 .نيتتامزيراك نيّدوبعم ىلإ وساكييو رنغاف لثم نيناتف لوح يذلا رمألا
 ؛ةّيحيرألل ةفدارملاو ةنرتقملا ةفصلا يه عبطلاو دسجلا يف ةقاشرلاو ةسالسلا



 فيكتلاو رسينأب نويتامزيراكلا ىلحتي ف نوتوبكملا نوكي امليبف

 .ةبرجتلل مهحاتفنا نارهظي نيذللا

 فاك HET يشب نمؤت نأ ثيلع .ةسامح او داقتالا

 نكمي ال اذه .نائيضت كينيع ٍلعجيو كتاءاميإ لك يف ةايحلا خفني ىتح
 مهنا وه نييتامزي يراكلا ريم ام ؛امتح ةماعلا ىلع نوبذكي نوّيسايسلا .هفييزت

 E .ريثكب ربكأ مهقيدصت ةيلباق لعجي ام «ةصاخلا مهتابذك نوقّدصي

 ىتلا ةطقنل ةطقنلا 0 .ةلمح  اهلوح داشتحالل ىربك ةّيضق وه بهتلملا ناميإلل
 كسلا هم تش أ كرو ادي د دانا E و نتانلا سن اها رح تم
 مالو رج نع رونق نادأ 1490 ماع يف .مهجعزتو نيتداعلا سانلا يرتعت يتلا

 نم هلم هلأ ىعّدا نأ دعب .ةّيكيلوئاكلا ةسينكلاو ابابلا ةّيقالخأال الورانوفاس

 حستكت ت تناك ايريتسيهلا نأ ةجردل هتاظع يف ةسامحلا بهتلم حبصأ «هللا

 نع ديالا و کم را عابتألا نم ريثكلا الورانوفاس جل .دشحلا

 ىلع هقرحو هيلع ضبقلا ءاقنإ رمأ ابابلا ردت نأ ىلإ «ةريصق ةرتفل ةنيدنا

 انمويب ةلّصلا قيثو هلاثم .خسارلا هناميإ قمع ببسب هب ٌسانلا نمآ .قوزاخلا

 :ةلزعلا وحن رثك اف ريغ نوک ماتلا :ىضم ٍتقو يأ نم رثكأ رضاحلا
 كجّموتو كداقَتا عد .ةّيعامجلاو ةّيكراشتلا ةغبسلا تاذ براجتلل نوقوتيو

 .هب اونمؤيل ًائيش مهحنمي ءأبيرقت ٍءيش ّيأب ؛يدعملا كناميإو

 مهف .ةفطاعلاو ٌبحلل ًةجاح نويتامزيراكلا يدبي . ةيتساسح او ةشاشهلا

 هرودب روهمجلا ؛عقاولا يف هتقاط نم نوّدغتيو ءمهروهمج ءازإ نوحتفنم
 .اباهذو ٌةئيج لقتنا املك ٌةَدش دادزي رايتلا ّنأ ذإ :يتامزيراكلا لبق نم ُنَحْشُي

 مسّنملا بناجلا ةأطو م ففخي امزيراكلا نم ساشحلاو شهلا بناجلا اذه

 .ًافيخمو ًايبّصعت ودبي نأ هناكمإب يذلا «سفنلاب ةقّئلاب

 نأ كرودب كيلعف «بحلل ةهباشم رعاشم نّمضتت امزيراكلا ّنأ امب

 اهب تقّلأت ىتلا امزيراكلل ًايسيئر ًانّوكم ناك اذه .كعابتأل كبح رهظُت

 يمتنا يا ER اهتارك ذم يف تت .اريماكلا مامأ ورنوم نيلرام

 ينلأل نكل ةليمج ىح وأ ةبوهوم يّنأل سيل كلذو «ملاعلا ىلإو روهمجلل
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 بفورظ لم يف
 زكي کیا تنيك
 فصن نم رثكأ
 لكش ىلع ةكرعم ا

 ةرشابم تاكابتشا

 زيح يف ةروصحمو

 ةيحور كإف «قيبض
 هتودقو دئاقلا

 يه نالكشي
 ركذتن امدنع .ةريبك

 مهف لهسي هتف ءاذه

 روضحل لهذا رثألا

 دونج ا ىلع ناج

 يعقوب .نييتسنرفلا

 اعقوم ناك دئاقك

 ايدنج نكن مل .ًاديرف
 اهنأ حلا لب ؛افرتحم

 ىلع اًيدنج نكن مل
 مل اهنأ لب ؛قالطإلا
 دقل .ًالجر ىّتح نکن
 ةلهاج تناك

 تناك دقل .برح اب

 .لتاقم رز يف ةاتف
 تلعجو تنمأ اهنككل

 نيّدعتسم نيرخألا
 قطانلا اهنأب ناميإلل
 موي يف .٠ .هللا مساب

 29 ل قفاوم ا ةعمج ا
 ماع نم ناسين

 ءاينأالا تعاذ 9

 اهدوفت وق نأ

 «يمرمود ءارذع

 اهقيرط يف تناك

 سراف :ةديحولا ةرسألا ناك روهمجلا .رخآ صخش يأ وأ ِءيش يال ف مآ مل

ملح دق تنك يذلا ديحولا تيبلاو ديحولا ا مالحألا
 ۾. يتايح لك يف هب ت

 5 ع رشتف ءاريماكلا مامأ يهو ورنوم نيلرام يف ةأجف بدت ةايحلا تناك

 كيف ةفصلا هذه روج رعشتسي مل اذإ .يئرملا ريغ اهروهمج ةراثإو ةلزاغم

 الآ كيلع .ىرخأ ٍةيحان نم .كنع نودعتبيو مهروهظ كل نوريدي فوسف

 - هءاوغإ لواحت ٍدحاو صخشك كروهمج لّيخت .طق ًاجاتحم وأ ًابعالتم ودبت

 .نوبوغرم مهّنأب روعشلا نم روهمجلل ءاوغإ رثكأ ءيش ال

 ةرماغملا نم ةحسم مهيدل .نيّيديلقت ريغ نويتامزيراكلا . ةرماغم ا سح

 يف اعاجشو ةقافصب ائيرج نك .نيرجضلاو نيمكَسلا نابذجت ناتللا ةفزاجملاو

 .نيرخآلا عفن لجأ نم راطخألا محتقت تنأو كتيؤر متت ا كلاعفأ

 .ةك رعملا يف نارينلا بلق ىف وهو هدونج هدهاشي نأ ىلع نويلوبان صرح

 ناك يتلا توملاب تاديدهتلا نم مغرلاب هيامح نود عراوشلا يف نينيل ىشم

 ةمزالاف ؛بارطضالاو ةّدشلا تاقوأ يف نورهدزي نويتامزيراكلا .اهاقلت دق

 ىلإ يدينيك فإ نوج تعب .مهتلاه زرعي ام ؛مهتأرج ءاهدزاب مهل حمست
 هجاو امدنع لوغيد لراشو ,ةّيبوكلا خ خيراوصلا ة عزا عم هلماعت ىدل ةايحلا

 يفو «نيّيتامزير اك ودبي يكل تامزألا هذه ىلإ اوجاتحا مه .رئازجلا يف و ةروثلا

 لالخ نم يدينيك ) فقاوم مهتراثإب ىّتح ضعبلا مهمهتا دقف ةقيقحلا

 غدغدت (لاثملا ليبس ىلع «يسايسلا هيطاعت ريم يذلا ةقاح لا ةسايس بولسا

 ىدم مودت يل كسفن ىلع رهظا ا مهّيح 7

 هيا رمدت فوس بتجهتل

 يهف - ءاوغإلا يف ٌةّمهم ٍةيدسج ِةّيصاخ هيأ تناك اذإ .ةيتسيطانغلا
 ةماكب ظُفلَتُي نأ دود «مامتهااللاو يأتلا وتلا ةراثإلا نارهظي امه .نانيعلا

 دق .امزيراكلا يف كلذكو «ءاوغإلا يف مساح رشابملا ريغ لصاوتلا .ةدحاو
 هبشأ مهنويع نکل يودهلاو فا ةظايزب ابف امس نييتامزيراكلا كولس نوكي

 ةّوقلا سرامتو «مهفادهأ سيساحأ ُشَوْسُت ةبقاث ةرظن مهيدل نأ ذإ ؛سيطانغملاب



 وت
 ناك ورتساك لديف ىذل ةّيناهدعلا ةرضنلا اعفألا وأ تامدكلا ةدعاسم نود 5

 ىنيلوسوم وتينب ضّرعتي ناک امدنع .تمصلا ىلع هیئوانم 0 نأ اهرودقمب

 .سانلا فيخي وحن ىلع ضايبلا رهظُي ثيحب هينيع بلقي ناك هتف يّدحتلل

 اهّنأكو ودبت ةقيدحت توا سيئر) ونراک وس وسروسانسوک یدل ناک
 ناكم إب ناك .راكفألا ةءارق ىلع ٌةرداق

 يتامزيراكلا انيع .يتسيطانغم و ةفيخحم هتقيدحت كنذب يضع دارا

 ا وأ فوخلا ؛دبأ نارهظت

 را ماما تاع نولونات يما اهب تاراهملا هذه لك

 ( .ميظعلا رصاعملا شمللا) امان كغ يتلا كىت رارغ ىلع هترظن غوصي وهو

 اهنكمي ذإ ؛ةيئادع ةرظنلا نوكت نأ ةرورضلاب سيل .سفنلا ثلامت وه حاتفملا
3 

E ا 

 افئاز كنوكب ايِشَي نأ نكمملا نم امهّتكل

 هب غر یل زثألا ىلع تد هديك

 ىتم هيیع يژبوب ع ةَس وي نأ مسرعا

2 

 مر

 استك ا نجع

 .كمزيراك :ركذت .نانكط الاو ا ا

 E ودم م

 لئاهلا ر محا دیلون وت ىلع ةردهلا يل كيلا امزير ,اكلا

 00 م لعجت ةردف يهو راهو اخ هنع ريبعتلاو حاد

 .نيرحنالا ل ايف نم ةشئاط ةاكا حم وکر وابتنا عضوم

 دليفنيرغ ايل -

 ةّيخيرات ةلثمأ  ةّيتامزيراكلا طامنألا

 يتلا  كراد ناجل تقّقحَت ء1425 ماع يف .تازجعملل حرتج ا يبنلا

 يف تنك» :ىلوالا اهتيؤر - ةيسنرفلا يمرمود ةيرق نم ةحالف ةاتف تناك
 نيشيم سيدقلل ناك توصلا ؛.ينيدهيل ًاتوص هللا لسا امدنع ةرشع ةثلاثلا

 زيلكنإلا ةازغلا نم اسنرف صلختل ناج تريتخا :هللا نم ٌةلاسر لمح يذلا

 ءارو نم ةبّترتملا برخلاو ىضوفلا نمو «دالبلا مظعم اهدنع اومكح نيذلا
 (عباسلا لراش مساب اقحال فورعملا) نافود ريمألا ديعتس اضيأ تناك .كلذ

 اج ىلإ تملكت كلذك .هل يعرشلا ثيرولا ناك يذلاو اسنرف شرع ىلإ

189 e ىتامزيراكلا 
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 نم ضنئافلا نيب نم
 اوناك نيذلا ناكسلا

 شماه ىلع نوشيعي
 روصعلا يف) عسا
 تاك“ هن | [ىطسولا

 یوق ليع اد دج
 نم أدئاق اوذخَتيل
 وأ «يداع لجر

 دئرم خأ وأ بهار

 «ةيعيد هيب وحنا )نع

 حرضي ال يذلاو
 لجرك ةطاسي هفن

 وأ يينك امإو سقم

 ءاب .ضرالا ىلع لإ
 وا هتاماهلإ ةو ىلع

Eيعي ي ىتلاو  

 هلصأ اهساسأ ىلع

 اذه إف ىهلزلا

 فلكي ناك دئاقلا

 ةيعامج ةه هعابتأ
 مكيف داعب تاذ

 .ملاعلا رهت ةيمهأو
 لاب خسارلا نايإلا

 «هدهک ةمهم مهيدل

 هل نوفلكم مهنأبو
 بجاولا اذه ديف

 531 ناك «يئاشس الا

 او
 لمأو ةديدج تاياغب

 رلاضلا

0 
 نكي مل اذه .ديدج

 ناكم درجم مهيطعي

 تاكم اأو ملاعلا يف
 رخ 2 ًأديرفو اقلام

 خا ا 2 ا 0 : - 5

 لكشي ةيوقو ةحضاو تناك اهاؤر. .تيزغرام ةَنسيَدَقْلاَو نيرثاك ةسيّدقلا

 سيدقلا كار :يئانثتسا
 .هتسم (هتّهش «ليشي

 ا ا ؛هتأر دق تناك اغاذحأ ناج ربخت مل ةيادبلا يف

 ا ىو رلا ّنكل .ةئداهلا ةّيفيرلا ةاتفلا لاثم يهو < ءربخلا عيشيسف ًادحأ

ع يهو 1429 ماع يف يمرمود ترداغ اذكهو «لبق يذ نم ٌةَدش ر ڈک
 ةمزا

 يقتلت نأ ناك اهفده .هللا اهراتخا دق اهلجأ نم يتلا ةّمهملا قيقحت ىلع

 تناك .ىفنملا يف هطالب سّسأ دق ناك ثيح «نونيش ةنيدم يف لراش ريمألاب

 تلصو ول ىّتح «لراشو ةرطخ ةلحرلاو ةديعب تناك نونيش :ةلئاه تابقعلا

 ىلع ةلمج نشي نأ لمتحملا ريغ نمو ًانابجو ًاسعاقتم ًاَباش ناك .هيلإ

 دونجلل اهتّمهم حرشت يهو ةيرق ىلإ ةيرق نم ِةباّيه ريغ تضم .زيلكنإلا
 ةينيد ئؤر نيار يتاوللا تاعفايلا تايتفلا .نونيش ىلإ اهتقفارم مهنم بلطتو

 يحوي ميش كانه نكي ملو «تقولا كلذ يف ن .هدع ٠ رك نأ نم رثكأ اوناك

 يد ناج همسا يذلاو دونجلا دحأ ّنإف لاح يأ ىلع ؛ناج رهظم ىف ةقثلاب

 ةدلب رّرحتس تناك :اهاؤر يف ليصافتلا مك ناك هرحس ام .اهب مين زتيم

 ىلإ شيجلا دوقت مار ةيئاردثاك يف كلا جيوتت نمضت «ةرصاحما نايلروأ
 سيدقلل اهتّرَع يتلا تاملكلا ؛حَرْجُّتس تناك نيأو نيك تقلع ساب
 ٌةقثاو تناكو. ؟ةيفير ةاش تاملكو ةجهل نع ًامامت ةفلتخم تناك ليشيم

 تحت زتيم يد عقو .خسارلا ناميإلاب تءاضأو «ءردهلا يف ةياغ وحن ىلع
 نورخآ مّدق ام ناعرس .نونيش وحن اهعم قلطناو ءالولا ىلع مسقأو ءاهرحس
 يف تناك ىتلا ةبيرغلا ةاتفلا نع لراش ىلإ ءابنألا تلصوو ءأضيأ ةدعاسملا
 .هتاقالملل اهقيرط

 ةنفح ةقفارمبو ءًالوط ًاليم 350 غلابلا نونيش ىلإ يدؤملا قيرطلا ىلع
 فوخلا ال ناج ا ہل «ةرحانتنا تاباصعلاب ةئيلم ضرأ ربعو .دونجلا نم

 نأ نفوذ رفا ءاريخأ تاسو اهدتع نشأ ةدع احا ترب ةا الز
 ضرع كلذب ًايمار «هشرع ىلإ هديعت نأب تدعو دق تناك يتلا ةاتفلاب يقتلي
 بعلي نأ رّرقو «ىلستي نأ دارأو ارجض ناك دقف ؛هيراشتسم ةحيصنب طئاحلا
 ٍةئيلم ةعاق يف هيقتلت نأ رّوقملا نم ناك .عادخلا دصقب اهعم ةريغص بعل

 اهاوق رابتخا دصقب لاجرلا ءالؤه نم ٍدحاوك نافود ركدتف ؛طالبلا لاجرب

 امدنع دشحلا تلهذأ ناج نأ الإ .ريمألا بايث رخآ ًالجر سبلأو «ةتؤبنتلا



 ينلسرأ دقل» :ٌةنئاق مارتحاب تنحناو لراش وحن ٌةرشابم تهججوت ذإ «تلصو
 كلم ماقم مئاق نوكتس كّنأب ةئاسّرلا كيلإ 0 د اما كب
 راكفأ دّدرت نأ ناح تدب «تلت يتلا ةثداحما ىف ه (.اسسنرف كلمو ا

 ئانشتس' ليصفتبو ت درست تناك 6 ةيصوصخ رثكألا اراك

 لا ةيلوطبلا د

 كر .اهاطعأ و ةعاقنا

 ي

 قحا نلغأ ماا ضب كو دّدرتملا

 .زيلكنإلا دض اسنرف ں ميج دوعت

 ةا صئاصخب نكاح تعّممت دقف «ةسادقلا نعو تازجعملا نع لزعمب

 نإ دی و اهنأب ىحوأ ات ل ايصفنلا ا

 ىضوفلا هتداس تقو يف زيكرتلا يف ٌةياغ تناك دقف كلذ ىلع 00

 .ملاعلا اذه ىلإ ىمتني اب ٍناكم نم ٌَدَمَّيْشُ تناك اهتّوَق لاکو بارطضالاو

 زيلكنإلا نأ :سانلا اهديرب ءايشأ تعّقوتو «ةيعجرمو ةطاس زمرك تملكت
 .ىلمعو ميلس ٍةحآلف سحب ًاضيأ تلحت .دوعيس راهدزإلاو نومّرهيس اوناك
 ؛نونيشل اهقيرط ىف ىهو لراش نع ًافاصوأ تعمس دق ديكأتلاب تناك
 ىلإ اهلوصو روف اهيلع سّرامت تناك ىتلا ةليحلا راعشتسا نم تنكمت اذكهو

 يتلا ةنسلا يف تما نيب نم قدما يعز ران نأ ةقثب تعاطتساو ةعاقلا

 ألا نم ديدعلا تبكترا - اهتقث كلذكو ءاهاؤر اهنع تّلخت «تلت

 .ًارشب لعفلاب تناک .زيلكنإلا لبق نم اهلاقتعا ىلإ ىدا

 نأ TT ىتحو ,ةّيحوَوْلا «ةبيرغلا ىوقلا ل

 نعو «لبقتسملا نع ىؤر كيدل :اهتاذ يه ةيسفنلا ةّيلالا .امزيراكلا قلخي
 نع ركب ءادشألا هده فض: اهر نأ كك ىلا ةمقرلاو ةيععلا ءابشألا

 نع - كتءوبن تناك اذإو .ةأجف زربتسو «ةطلسلا نم ةسملبو «ليصفتلا
 عقيسف «سانلا هعمسي نأ ديري ام طبضلاب يه - لاخلا ليبس ىلع راهدزالا

 .كتاؤبنتل ٍديكأتك ةقحاللا ثادحألا اوريو حجرألا ىلع كرحس تحت سانلا

 قلخت فوس .ةّيقيقح ةفرعم نم عبنت كتقث نأ سانلا دقتعيسو ةتفال ٌةقث بأ

 نأ اهنأش نم ٍلاعفأ ىلإ مجرتيس كب سانلا ناميإ :اهتاذب اهتاذ ىّقحت ًةءوبن

 ىؤرلا هذه فصو تعاطتسا ؛ةديدشو ةفيثك تناك اهاؤر .ةّيَ

 ٍلحتت ليصافتلا .ةيقيقح نوخن

 .قصنملن ةافانم حيراصتلا رثك أ ىلع ديعقاولا نم ًاكح يفضت ذإ :

 امم .ءاطخ

 تناك عونلا 0

 « ةيوبخعل اياب ضش

 نع لماكلاب ةريمتمو
 ىقرأو نييداعلا نينافلا

 هکر اشت اهنأو مهنم
 اا هاف ضيا

 ےس 5 6١
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 ا 8
fعب  my! 
 هلال ءارو يقع

 تناك مك»

 [ نو تويسار]
 تفرتعا ”«نيتضاح

 دق تناك 3“ ما

 مواقت 7 ثمنا

 لوقلاب عباتت .هريثأت

 قرم لك يف هنأ
 اهنإف هيقتلت تناك
 نم لهذدُت تناك

 ةوق ءازإ ديدج
 نم ناك ىلا هتقیدعت

 ا ليحتسم ا

 ةرتف يل اهمامأ
 كلانه ناك .ةربتعم

 هذه ىف ٌدبتسم ءىش

 1 ةنونح ا ةرظنلا

 نكلو ةفيضللاو
 يف ةئيبخ او ةركأم ا
 سانلا ؛تقولا سفن
 مامأ نيزجاع اوناك
 ةيوقلا ةدارإلا رحس

 نكي ناك يتلا
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 لك يف اهب روعشلا

 تمزبت امهم .هتنونيك

 «رحسلا اذه ص

 تلواح امهمو
 كنف ٤ هنس برهلا

 دجت ىرخأب وأ ةقيرطب
 تعجرأ دقو كسفن

 ةعفاي ةاتف ه .ترسأو

 ديدج لا سيذدقفلاب

 ن اهعطاقم
 اثحب هترازو «ةمصاعلا

 داشرإلاو ريونتلا نع
 لف نكت مل .يحورلا

 هل ٌةروص وأ هتدهاش

 هتمتلاو ءادبأ لبق نم

 .هلزنم يف ةرم لؤال
 اهيلإ مدق امدنع

 اهنإف ءاهيلإ دو

 ايلاغ نيدلا نييورفلا

 يف مهندهاش م

 .فيرلا يف اهنطوم

 ةفيطللا هتقيدحت

 هرعشو ةيكابهرلاو
 قورفم ا حافلا يلا

 لوح سلما لکشب

 ةقكاب اهل ىحوأ كلذ
 اهنكل .ىلوألا ةلهولل

 ترش دقن نکا

 ہتريبكلا هيديب مهعباصأ طاحأو «أدحاو ًادحاو مهنم اند كاذنآ

 ىوقلاو تازجعملا نوري مهلعجتس حاجب هقراب ی .كاؤر قيقحت ىلع ذعاست

 ةسيتنوكلا نولاص ناك «1905 ماع نم موي تاذ اا نوا

 ا ناك .يداع ريغ وحن ىلع ائيلم غربسرطب تناس يف فييتانغيإ

 فیل اراطتا اركاب مهلك اولصو دق ةيشاحلا لاجرو «عمتجلا تادّيس

 غلابلا يريبيسلا بهارلا «نيتوبسار شتيفوموفيإ يروغيرغ :يئانتتسالا فرشلا

 ءا لك يف ًائيص هسفنل عتص دق ناك يذلاو رمعلا نم ماع نيعبرألا

 نأ اوعاطتسا ٌهَلَق «نيتوبسار لصو امدنع .ًاسيّدق ناك امترلو ءيفاشك ايسور

 اكو ‹طویخ لكش ىلع هرعشو أحيبق ههجو ناك دقف :مهلمأ ةبيخ اوفخي

 نيتوبسار ّنكل .مهمودق ببس نع نيبجعتم اولءاست .ًاجمسو ًاليزه ًاليوط
 قّدحي وهو ن

 ناك ذإ :كابرإلاو رنا كبل تناك ةيادبلا يف .مهنيعأ يف ًاقيمع

 ىلإ ىلعألا نم هتارظنب مهصخفنت ءانثأ مهمكاحيو مهراوغأ ربسي نمك ودبي
 ةبيصلاو مّهفتلا ٌعشيف ٌةأجف رّيغتت تت ههجو ريباعت تناك دقف كلذ عمو . لشمال

 کک عقاولا يف نهقناع دق ناك تادّيس ةّدعو .ههجو نم ةجهبلاو

 زاثا لهذملا براضتلا اذهل ناك .ةفطاعلا نع ريبعتلا يف ًافارسإ

 نيتوبسار هجو .ةراثإلا ىلإ ةبيخلا نم نولاصلا يف جازملا ريغت ام ناعرس

 دقف كلذ عمو «ةلوقصم ريغو ٌةظف تناك هتغل ؛قمعلاو ءودهلا يف ٌةياغ ناك
 ةحسم وأ ةربن اهيدل ناكو راس يلكشب ٌةطيسب اهنع رعت يتلا راكفألا تناك
 روضحب ءاخرتسالاب فويضلا ادب ام وجم «ٍذئدعب .ةميظعلا ةّيحوّرلا ةقيقحلا

 ءمكفرعأ انأ» :بضغلا وحن ٌةأجف هجازم رييغت ءرذقلا رهظملا وذ ح الفلا اذه
 مكتاينتقمو ةليمجلا مكبايث ...نوفرتم ًاعيمج متنأ .مكحاورأ ةءارق عيطتسأ
 رثكأ اونوكت نأو !اوعضاوتت نأ مكل يغبني .ةّراضو عفنلا ةميدع اهلك ةيتفلا
 جض «.مكل برقأ هللا نوكيس اهدنع طقف .ريثكب ةطاسب رثكأ ءرثكأ «ةطاسب

 كلذ ناك مك .ًايلك ًافلتخم ادبو هاتقدح تعّسوتو ةايحلاب بهارلا هجو

 نييارملا درطي وهو عوسيب ارك ذمو باجعإلاو ةيشخلل ًاريثم بضاغلا رهظملا
 ٍءادأ يف ې نمو اهتم ًايرك هنوكل داعو نيتوبسار أده اهدعب . .دبعملا نم

 يف فويضلا داق ةنيدملا تانولاص يف ًاراركتو ًارارم هديعيس ناك ام ناعرس



 هميمسصكت نم ةبيرغ هصقر سصقري ذحأ «نوتغي !اوناك امنيبو ةّيرولكلوف ةينغا

 ةتبذداج رکا! ءاسنلا لوح رودي دحأ هصقر ءانثاو ع یس اهحبكي ال صاخلا

 لكشب ةيناوهشلا وحن ةصقرلا تحن .مامضنالل نهناوعدت هانيعو كانه

 ةيح وم تاأقیلعتب سمهي ذأ هرححس كي اک نش عوقو ىدلو ؟مهبم

 5 نهنم ةذحاو هيأ ىلع تغلف كلذ عمو .ةريثمو

 نع ّنهعم ملكتي 0 م

 سمهي ذحأيو حبصي راذنإ لودبو اهدنع هّنكل ةيحور لئاسم

 لالخ نم هيسفن رّوسي ل ناك . هيف وس يسنجلا ج دار اردتسالا 0 َدشأب مدمديو

 نيم ا ب حورلا أدبملا

 هَلَملا نم ةدحاو .ميقتسملا طارصلا نع نوفرحني و 8 طقف

 يأ ناكمإب فيك» :اهتقيدص لبق نم 5 هتالواحم نضفر ىتاللا

 رهو» اهباوج ناكف «؟سيّدق هنم هبلطي ءىش يأ ضفري نأ 0

 ِءيش يأ نم لعجي وه» اهتقيدص اهيلع ا قا
 «.اذه ينبع ةديعسو ٌةروخف انأو اا هيلإ تيمتنا دقل E وندي

 بغر اذإ ا ًافرش اذه ربتعي وهد «؟كجوز لوق امف !ةج ورتم كتكلو

 كلذكو انجاوزأ ءزايتماو ةكربك ءيشل اذهل رظنن انعيمجف هار نتویشاز

 ۰ (. نحن

 رثكأ لكشبو ل مالوكين رصيقلا لمشيل نيتوتيار تنم ا اعر
 ةباصإ نم امهنبا ًايرهاظ شا نأ دعب ءاردناسكيلأ ةرصيقلا هتجوز ادي

 ًاذوفنو وق رثكألا لجرلا تاونس ةعضب لالخ حبصأ دق ناك .ةايحلا دّدهتت

 .نييكلملا نيجوزلا ىلع ٍةلماك ٍةرطيس اذو ءايسور لك يف

 اديدحت

 اجلا .عمتجما يف اهنودتري يتلا ةعنقألا نم ريثكب ًاديقعت رثكأ سانلا

 منظم اا يفخي نأ لمت ا نم ةثامدلاو لبنلا يف ةياغ هّنأ ودبي يذلا

 اوا يف یدو هلبن ناك اذإ ؛ةييرغ قرطب ابلاغ ىلجتي نأ هنأش نم يذلاو

 هقافن نفيس لجأ مأ الجاع ةقيقحلا رهظتسف «عادخ ٰيجراخ رهظم درجم

 نيذلا نا باذجنن انئإف ىرألا 0 .هب لامآلا بدو لا

 193 ه٠ ىنامزيراكلا

 الج 7 نأ ةرشأبم

 ًاضماغ امامت افليخم

1 

 نم اهي رضی ناك
 ننللا ندنيعلا فلح
 ةبيضلاب لاعشت انك

 .فطللاو

 اهنم بردق:و «اهتلابق

 هانييع تریو «ةياعنأ

 قرزألا نوللا اناذ
 ءاسهنو افلا

 یتیم اتحبصأو

 .نوتضاقو روغلا
 ةداح ةرظن اهتلصو

 :هينيع نکر نم

 اهنرمتسو اهتفرتخا
 ا اط رشد
 تل ص اص راک

 اند امدنع اهلئاصوأ

 نضغنما ههجو اهنم
 تريخ يدلا لئاهلا

 .هحمالم ةوهشلا

 ةزاح لا هسافنأب ترعش

 تارو ءاهيتنجو حفلت
 هایع تسلحا فيك

 نم ناتم هرطضم ا

 امهيرجحم قامعأ

 اهدسج ىلإ رظنلا

 الو هل لوح ال يذلا

 ىخرأ نأ ىلإ «ةزق

 ريبعت يف هينفج

 هتوص ناك .يناوهش
 راص یخ تفح دق
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 بوبشم انف

 يف مدمدو «ةفطاعلا

 ةبيرغ تاملکب اهنذأ

 مام يف . .ةيئاوهش
 تناك ىتلا ةظحللا

 كشو ىلع اهيف
 «اهيوغن مالستسالا

 ىركذ اهيف تکر خت

 اهنأ ول امك ةتهاب
 نم ةمداق تناك

 اهنأ تركذتف ؛ديعب

 تمدق دق تناك

 .هللا نع هلأسعل

 رليم - روف ةينير -
 نالعيشلا :نيتوبسار
 سلفا

 ءاهتعيبط بلص يف

 ةطلسلا دوجو إف
 ريغ ةيئامزيراكلا

 دق اهلماحف .ضصاخ

 رعشي دق ؛اهعيضي
 «.هنع ىلخت هللا» نأ
 حيسلا رعش امك

 دق ؛بيلصلا ىلع

 نأ هعابنأل ني

 تبضن دق ةليضفلا»

 نوكت اهدنعو «.هنم

 «تأفطنا دق ةمهم ا

 رظننيو لمألا أاجريك

 هسفن نوكي يذلا لجرلا .نيتوبسار امزيراك ردصم ناك اذه .مهتاضقانت

 رأ اهي لاغشلالاو ةصئاقتب يعولا نم لماكلاب درجا يأ _ ًامامت ٍليصأ لكشب

 فرطتلا يف ةياغ اتناك هتسادقو هتعاظف . لئاع كش اباذج نوكي ناق

 ٌةلاه تناك ةجيتنلا او ل رال ًاريثمو ةقثلا يف ًةياغ اهعم ادب ةجردل

 رم عشت تناك ؛ناسلل ةدقاعلاو ةيغاّضلا امزيراكلا نم

 3 ءعيضوو يليبن «سيدقو ٍناطيش نم جيزم نع ةرابع انمظعم
 انعلا قلطت نأ عيطتست اتم هلق .ملظملا بناجلا عمقن نأ لواحن نحنو انتايح

SSنم لقأ ةجرد عدي  

 نمو ءاهتاوفهو ̀ تاذلاب يعولا نم افا ضيلخت لالخ نم امزيراكلا

 نأ الإ كلمت ال تنأ .ةدقعملا هتعيبط ءازإ انمظعم هب رشي يذلا جاعزتإلا

 يهف :تاناويحلا وحن انبذجي ام اذه .فئاز ريغو ًايقيقح نكف «تنأ نوكت

 هذه نوكت :ءاهتاردقو اهتاوذ ءازإ كسلا اهرماخي الو «ةيشحوو ةئيمج
 كبناج سالا نيدي دق ًايرهاظ ةرشبلا' دنع فعاشم ٍلكشب ٌةرحاس ةيضاخلا

 يئانثتسا ٍءيش يأ ؛امزيراكلا قلخي ام اهدحو ةليضفلا تسيل نكل «ملظملا

 تودب املك

 .هيدي ةسمل نمو «هينيع

 .قيرطلا فصتنم دنع مجم وأ رذتعت ال مها نضرغلا يدوي

 .ةيسيطانغم كا رثألا ناك أديقت لقأ

 ناك يلسرب سيفلإ نأ دَقَتْعُي ناك هتلوفط لالخ .يناطيشلا لّثمم ا
 «سيفمم ىف ةّيوناثلا ةسردملا ىف .هتاذ ىلع ًائفكنمو راوطألا بيرغ اّيبص

 هبايثو ةليوطلا هفلاوسو رودابموبلا ةّصق لالخ نم هابتنالا تفل «ي

 ءيش يأ اودجي مل هعم مّلكتلا اولواح نيذلا سانلا ّنكل ءادوسلاو ةّيرهزلا
 ناك .هنم سرك كك a رجب م

 حرسم يف ل 0 ماع ىف

 ريدم ناك :ةعراصملا وأ ةيليجنإلا يناغألا نم ةئسمأ ةياهن:ىذل «سيلإ ةعطاقم
 مامأ ينحنيو ام ًءادأ يكاحي وهو ةبشخلا ىلع سيفلإ ىري ام ًابلاغ تاالفحلا

 ياش ناك ذإ كلذ هنم تلي امدنع ءودهب رداغي ناكو .يمهو روهمج

 .بيذهتلا يف ًةياغ

 امدنع يلحم ويدتسا يف ىلوألا هتينغأ سيفلإ لججس «1953 ماع يف
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 هل هصرف (ةهبرج ناك ليجستنأ .ةيوناثلا هس رذلا نم هوت ج دق ناک

 (سييليف ماسإ و هيذتسالا كلام هاعد كلذ م ةنس دعب . صاخلا هت ص ءعمسيل
 ١م . خم و اي 58

 المع .نيفرتحما نيفزاعلا نم ّيئانث عم زونبلا طمن ىلع نيتينغأ لسی ىكل
 امدنع ءاهذعب . ًاجّتشتمو ايبصع سيفلإ ناك دقف ؛ىودج الب ن نکل تاعاسل

 قلطنا .قاهرإلا ةجيتن راودلاب سيفل لإ رعش و ءاهتنالا ىلع ةيسمألا تفراش

 رّوحتلاو لماكلا ماللستساالا نم ةضح ف ‹«لافطالاک ناكملا لوح زفقي دحاو

 ىلع اسامح ةينغألا تدادزاو نارخآلا نايقيسوملا ةضنا .دويقلا عيمج نم
2 . 5 € 

 ا وال ا ل ا يس ل ع

 ىف لو 1 ٌيندعلا ةءادأ ى !! مذق كلذ نم رهش دعب

 يف ماع ناك يذلا رّتوتلاو ةّيبصعلا نم ردقل سفن ىلع ناك . سيفمم هزتنم
 ت

 ؛ملكتي نأ هيلع نيعتي ناك امدنع

 دشحلا باجتسا .تاملكلا تقنطنا دقف غال يف هلوخد دّوجمت نكل

 ءيا نأ الإ عطتسي ملو :ليجستلا ةسلج

 رّوصتي نأ نیا عطا مل .ةورذلا ىلإ ةنّيعم تاظحل يف تلصو ةسامحب

 ناك امتع هتلأسو ةينغألا دعب ريدملا دنع ىل لإ تبهذ» :دعب اميف لاقو .بتسلا

 كأ دقتعأ يكل ا ذك انج ضينلا «ينباجأف .هباوص دقفي دشحلا لعجي

 نوؤدبي «یرسیلا كلجر زهزهت ةّرم لک يف
 «* .فقوتت ال

 طقف ءببسلا كا .خارصلاب

 ناعرسو . رهاب احا :تققح هدر ار سيفلإ لجس 1954 ماع يف

 لكشب «ةفطاعلاو فّهلتلاب هؤلمي ةبشخلا ىلع دوعصلا ناك .ابولطم حبصأ ام

 تشقانت دقل» .سوسم هنأكو ءرخآ اصخش حبصي ناك هنأ ةجردن طرفم

 ا امرت ا اسا نأ راق مهتكل اليف نورت رعب اا مهيأ نيا نعش
 . ةقاطلا نم عون اهّنإ .ادبأ أدهت ال يباصعأ ّنكل .ءانغلاب اوطرخني نأ دعب

 سيفلإ فشتكا تلت ىتلا ةليلقلا رهشألا لالخ «. سنجلا هبشي امبرل ٌءيش

 انار رک انوع م ةسمار تاك رمت N ديزملا
 حبصأ دق ناك ةنس لالخ .تاقهارملا ٌةصاخو نجت دوشحل ان! ”تلاعجا قتلا د

 نيرامت ةباثمب تناك هتالفح .اكيرمأ 5 و اها كالا يقيسوملا

 .ةتعامجلا ايرتسيهلل

 دق ناك ضعبلا) .ةّيّرس ٌةايح ؛ملظم ٌبناج يلسرب سيفلإ ىدل ناك
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Rd 2 
 عم ع لوسخىتىا

 : هزير Ki ديدج

 ت ےس

 رم «ريف سك ام -

 ملع يف تالانتم

 سكاف امج الا
= 9 

 زناه ريرخن .ربیف

 سون الويروت

 انج ةا قتلا
 7-١

 ىلسيرب ىلتعا امدنع



 ءاوغإلا نف ه 6

 نيرشعو سمخل
 راث امنيب ةقيقد

 ناكربك روهمجلا
 دهاشأ ملو .فوزيق

 يتايح لك يف طق

 ةراثإلا هذه لئم

 لبق ال «خارصلاو
 الو ةلفحلا هذه

 جرخلا] لاق ««اهدعب

 .[شاك لاه

 فصو «بقارمک
 ب ا هنوك

 ايريتسيه ضرع»

 ... ةيعامجلا روهمجلا

 نم ةمراع ةجوم

 تعفدنا باجعإلا
 صخش 9000 نم
 ةطرشلا قوط ةرباع

 ىلإ ةّصنملاب طيحا

 ىلإ اهنمو ء
 «ءارو امو يّدؤْملا

 لا ةعقب

 ىلإ هاَيإ ةنقان
 نم ةينونج تايوتسم
 «.ةباجتسالا

 سيفلإ ةلفحل فصو -

 جرس ف یر
 «ديارياه

 ءانايزيول «تروبيقيرش
 21956 «ربمسید 7

 رتبي باتك نم
 نم سيفلإ ءرمتياو

 َةّرَمب هتبك و بناجلا اذه سيفلإ عمق (.ةدالولا دنع مأ وتلا هقيقش تو هوزع

 نكي ول : يتلا تالتختلا عاونأ ع عيمج بناجلا اذه لمش ؛ًاباش ناك امدنع

 ريغ هتقيرط نأ نم مغّلاب ءاديحو ناك امدنع الإ اهل مالستسالا 0

 دقف كلذ عم .بناجلا اذهل ًاضراع نوكت ذأ اك: نكمي سابللا يف ةّيديلقتل

 تناك .يّدؤي ناك امدنع اهلاقع نم نيطايشلا هذه تالفإ ىلع ارداق ناک

 ريغو یخ N ناك .ةريطخ ةّيسنج ةقاطك قلطنت نيطايشلا هذه

 اذهب روهمجلا نى بحأ .روهمجلا مامأ 00 تاالّيخت لمي الجر ناك «,دقم

 نافرخرملاو كاجّهوتملا ريهظملاو تاراسألا ميدل .هببسب ا ناک و

 هبارصضال تکا رعت ريبعتلا امإو راک: هيلع غبسأ يذلا رمألا فارسإب
 .ىلخادلا

 تحت .ةزيمم ةقاط عون يأ نم ةعامجلا وأ دشحلا ىدل نوكي

 ةلوبقم ريغ اهّنأل اهتبك ّيعتي ةمئاد ٌةيسنج ٌةراثتسا «ةبغرلا نوكت امامت

 كاريسف «تابغرلا كلت ظاقيإ ىلع ةردقلا كيدل تناك اذإ .ًايعامتجا
 وأ ذافنلا مّلعت لالخ نم نوكي حاتفملا .امزيراك هيدل صخشك روهمجل
 نانعلا قلطي ناك امدنع سيفلا لعف امك «صاخلا كيعوال ىلإ لوصولا

 .ام ضماغ ٌئلخاد ردصم نم عبنت اهنا ودبت يتلا ةراثإلاب ءينم تنأ .هسفنل

 ةرارش قلطي ام «حاتفنالل نيرخآلا سانلا وعديس حباوكلاو دويقلا نم كررحت
 يذ نم رثكأ ىثح ةايحلا كيف ثعبت فوس اهرودب مهتراثإ و

 نوحي نأ ا بج وتی ال اهنع ءاضغنا فشكت يتلا تاالايخلا .

 قو ا م ي e روظحم يأ -

 ةجردل تبكلاو ع درا نانا ا ا ا

 كب اوقتلا دق اونوكي نأ لبق ىّتح كيدل يتلا امزيراكلا ىلإ نوبذجنيس مهتا
 ا

 ١ ا , 24

= 

 ءدالبلا مكاح يسورلا ناملربلا ربجأ 1917 ماع نم راذأ يف .صلخم ا

 تناك .ةتقؤم ةموكح نتشأو مكحلا نع يّلختلا ىلع ىلع «سالوکین رصيقلا

 لوألا ةيملاعلا برحلا يف اهتكراشم .ًادج رطخو بعص عضو يف ايسور
 ةمخضلا فيرلا ةقطنم «عساو قاطن ىلع رشتنت ةعاجنا تناك ؛ةثراك تناك
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 دونجا ناك و ةَيلولاق ةمكاحم ريغ نم مادعإلا فرعو بهسأ اهدوسي ناك

 بازح رر ل عم كدب لاك اساس . س اب ورمي a اک انضم دنا كاك اعا لا نم نورم

 دريعامتج الا نويطارقميدلا «نيميلا تناك ةسيئرلا

 .قاقشلاو ع ار زنلاب هرودب لم ناک تاعومحا هذه نم ٍدحاو رکو

0 ١ 

 شيجا

 .كوفدطتملا كوير وثلاو

 نيعبراو اعبس غلابلأ نينيل شيليإ ريميدالق رهظ ىضوفلا هذه مضخ ىف

 يي يعويشلا بزحلل ًدئاقو ًايسكرام روث ناك دقل .رمعل لا نم ماع

 ىلإ ادئاع عره نأ ىلإ ابوروأ يف اماع رشع ينئال يفنلا ا

 املاطل يتلا ةصرفلا يه ايسور حاتجت | يتلا ىضوفلا نأ كردأ نأ دعب هنطو

 ةروث ىلإو برخلا يف ايسور ةكراشم ءاهنإ ىلإ اعد نآلا ..اهرظنلا دق
 ودبيل ٌءيش نكي مل «همودق تلت يتلا ةليلقلا عيباسألا يف .ةّيروف ديك ارتشا
 ًاريصق تاك دنقلا چر باعوا ريشم نينيل نكي مل .اذه نم ةفاخس رثكأ

 و ةءارقلا يف ًاسمغنمو هبعش 0 ناك .حمالملا ا ريغو

 ّنأ هلك اذه نم مهألاو .ابوروأ يف ٌديعب وه مهو تاونس هلاضق ةجيتن ةيركفلا

 يراسيلا هفالخألا ني نم ةف ًةعامج طقف لثميو اک ناک هبزح

 .لقلقتمو بئاس وحن ىلع مظل
 شن رّركي ناك بهذ امثيح .هبآ وأ فئاخ ريغ لمعلا ىلإ نينيل

 0 ءايراتيلوربلا مكح اوسَسأ .«برحلا اوهنأ :ةطيسبلا ةلاسرلا

 ةجيتن اوقهرأ نأ دعب عامتسالاب سانلا أدب .ةورثلا عيزوت اوديعأ ءةضاخلا
 نينيل .اهتالكشم ديقعت ةجيتنو ةّمألل لصاوتملا يلخادلا يسايسلا لاتتقالا

 مضخ يف .هشأج ةطابرو هءوده ادبا دقفي مل .ةقثلاو ميمصتلا يف هياغ ناك

 را دحاو لك فقاوم يف فيزلا ح حضفي ناك ( «ةنشخلا تاكحامملا

 لامعا طسو ىف «ةّرم تاذ .همزحب دونجلاو لاا تيما .ةيقطنمو ةطاسبب

 ةيبناجلا هترايس ةبتع ىلع زفق امدنع صاخلا هقئاس نيني لهذأ «ةمقافتم بغش

 .يقيقح رطخل ةيصخشلا هتمالس ًاضرعم ؛دوشحلا ربع ةرايسلا هجوي ذخأو
 دس

 !عقاولا اذهل ةعقاولل
 ا e ا

 e ممل ةالارا كاد جا رات ررطرطت نزلا .ميظنتلا ىلع ةردق

 يف ًاهَوَفُم ًابيطخ ًاضيأ ناك .ابوروأ يف ًايفنم ن ناك ع لحجتملاو لا

 ايو» : بيجي ناك عقاول ا

 ةريسن : ذحادلا
 و هم

 ا
 هسا ةكانلا

 يلسيرب كور ! سيكل

5 #2 

 لا نحا ءضتي ال
 2ك

 نو رحال چپ 07

 رعيصتسي 8 ) ,هطلعت اهب
- 

0 

 هندارإ ضرفي لأ دحا

 رم ع 2

 امك هيعخش

 زجرلا اذه. سا
 ا -

 يف هباغ مدبي ىدلا

 س 7 5

 ا اتا رش

 س الا ىلع 0
 قالا كح لب +
 ناك يذلاو - مهيلع

 ناك .نونيل نم عشي

 ءاعي' فوناكيلب

 فوترامو لالجإب

 کل < ابوبحم ناك

 ناك نم هدحو نوني

 ددرت نود عی

 %3 دئاقلا هقصو ب

 ن .عزانم

 كلت لتي ناك هدحو
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 «ةردانلا ةرهاظلا

 ضخالا ىلعو

 ءايسور يف (ةردان)

 يذ لجرلا ةرهاظ
 ةيديدح ا ةدارإلا

 رهت ال ىتلا ةقاطلاو

 هب ام عمجي يذلاو

 بضصعتلا نايإلا

 نايإلاو ةكرح اب
 نايإلاو ةيمضقلاب

 لقي ال يذلاو هسفنب
 . هيّياس نع ةجرد

 .فوسيرتوب .نإ ا

 :كولمو ةمسالف

 قةدايقلا ىف تاسارد

 .يآ تراوكناد ريرحت

 رتسور

 نأب تلمأ دق تنکو
 خماشلا رسنلا ىرأ

 لجرلا ءانبزح
 نم ميظعلا ميظعلا

 امك ةيدسج ا ةيحانلا

 تنك .ةيتسايسلا

 نينيل تليخت

 ةميظع ىلمأ ةبيح

 اذ ًالجر تيأر امدنع

 ناك يذلا) لوألا يتييق وسلا رمتؤملا ت هباطخل ناک .ريبك دشح يأ هز

 وكح وأ ةروثلا اّمإ :راعشب ىدان دقف ؛ريبك ٌعقو فف نيوؤلا ىلع المتشم

Eا ا  
 نوعفادتي نورخألا نوّيسايسلا هيف ناك يذلا تقولا ىف :«ناتبيلا 0 كراشي

 مهعفادت يف ءافعض اودبو ءةينطولا ةمزألا عم اوفيكتي یس سئاي لكشب

 كلذكو هماقمو همجن قلح .دوطلاك ًايلضو ا ناک اذه مهمحازتو

 .يفشلبلا بزحلأ ةيوضع

 دونجلاو لاّمعلا ىلع نينيل ريثأت ناك قعصيو لهذي ناك ام رثكأ
  مهدجو امثيح نيّيداعلا سانلا ءالؤه ىلإ مالكلاب هّجوتي ناك .نيحالفلاو

 بطخيو ةرتسلا ردص ةّيط يف هاماهبإو عراشلا يف يسرك ىلع فقي ناك

 .ةّيروثلا تاراعشلاو ةروثأملا نيحآلفلا لاوقأو ايجولويديآلا نم بيرغ جيزمب
 يف ءنينيل تام امدنع .ّدح ىصقأ ىلإ نوجهتبم مهو نوعمتسي اوناك
 مامأ دحأ ةدعاسم نود نمو لاجملا هحاسفإ نم تاونس عبس دعب 1924 ماع
 ةبرضبو ةطلسلا سأر ىلع نييفشلبلاو وه هتعضو دق تناك يتلا ء1917 ةروث
 و .هيلع اوعجفتو دادحلا بوث نييداعلا سانلا ءالؤه سفن سبل  ةحساك

 اا ؛هتدهاشم نم سانلا ن یش يک دمخ طخ ثيح «هحيرض

 تيس ؛ينينيللا رولكلوفلا نم ًامسج وأ ًاماوق كلذب نيروطم «هنع تاياورلا
 هذه .ًايسكع هئجهن امدنع نينيل :(لينينو ًاقيدح تادولوملا تانبلا نم فالالا

 .ةينيد ًاداعبأ تذخَنا نينيلل ةدابعلا

 نا يه ةقرافملا ي کل ءامزير .اكلا لوح ةئطاخلا ميهافملا عاونأ عيمج كانه

 رهظملا نيبو امزيراكلا نيب ةقالعلا .ًاضومغ اهتدايز ىلإ الإ يّدؤي ال اذه
 ريثث صئاصخلا هذهف «ةفيعض ةقالع يه ةقاّربلا ةّيصخشلا وأ ریل لا يدسجلا
 ةدسلا تاقوأ يف ةضصاخو ةيلستلا نع نوثحبي ال سانلا .دمألا ريصق ًامامتها
 الوأ قّدص .ًايعامتجا ًاكسامتو ةايحلا نم لضفأ ٌةّيعون «نمألا ن نوديري مهف -
 ةحضاو ةيؤرب نكل ةحعيبقا وأ ءادرج حمالم تاذ /وذ ةأرما رأ لجر «قدصت

 ٍتاراهمب ىّلحتن /ىلحتيو ءاهّلك اه /هاوق بطقتسي ًادرفم اقده عشت /عبتيو
 ءحساك لكشب ٌةيتامزيراك وأ ايتامزيراك نوكت /نوكي نأ اه /هناكمإب ةيلمع
 ةردقب فاففتنالاو كاّيِإ .حاجنلا ضعبب صئاصخلا هذه نارتقا طرشب



 تايوتا :باحضأي قب ملاع ىف نكت .صخشلا ةلاه زيزعت ىلع حاجنلا

 نم ٍديزن الإ يَدؤَت ال ا ذاختا ىلع مهتردق مدع نيذلا نيغوارملاو

 سيطانغم نوكتس باص لقع تاذ ًةدحاو ًاحور داف «ىضوفلاو بارطضالا
 ۰ رال ةر ألا

 نينيلل ناك :ةروثلا لبق خيرويز ىهقم يف وأ ءيصخشلا ىوتسملا ىلع

 کت هاج ناک هش امو راک هد ناك نإ اذه امزيراكلا نم ليلقلا

 ىلع هيلإ رطل امدنع امزيراكلا ىلع زاح (.جعزم ٌداحلا هبولسأ اودجو ديدعلا
 نكست ًةضماغ ًةيضاخ تسيل ىه امزيراكلا .دالبلا ذقنأ يذلا لجّلا هنأ

 ىلحتت كأ نوري نيذلا ككلوأ نويع يف مهو يه لب ؛كترطيس جراخ كيف

 ىيمصتلا .ءودهلا لالخ نم مهول' كلذ زّرعت نأ عيطتست .مهدنع سيل أمب

 عاني ًاضيأ اذه ..ةدّشلا تاقوأ ىفا ةضاخو ا ل
 ليختي ام دّرجمب :صلخلا ةمزالتم ايعب .ةطيسب ةيئاوغإ ةلاسر لاصيإ ىلع

 يف نوعقي فوسف «شاوشلاو طالتخالا نم مهذقنت ن نأ عيطتست كَ

 بحو . .اهصلخم وأ هصلخم يعارذ يف بوذي يذلا صخشلا لثم كمارغ

 هب رعش يذلا بحلا رّسفت نأ عيطتست نذإ فيك .امزيراكلا يواسي ا

 ريميدالف قّوشم ريغو رعاشملا نم ٍلاخ ٍلجر هاجت نوّيداعلا سورلا نونطاوملا

 يفوصويثلا عمتجملا) يفوصويثلا عمتجملا تادقتعمل ًاعبت ا
 لالا ماقملا يف تتتنُبو 1875 ماع يف كرويوين يف تأشن ةّينيد ةكرح وه

 ؛ملاعلا مّلعم حور نف (مجرتملا :ةيميهاربالاو ةّيذوبلا ميلاعتلا نم ساسأ ىلع
 الَوَأ .براقي ام وأ ماع يفلأ لك كلذو ناسنإ مسج نكست ءايرتيام دّيسلا
 حيسملا ناك مث ؛ماع يفلأب ح حيسملا لبق دولوملا انشيرك يرس كانه ناك

 نم موي تاذ .رخآ ٌصمقت ثدحيس ناك نيرشعلا نرقلا علطم يفو ؛هسفن
 نی هللا ةقرعم يع کرار رار ر ا يفوصويشلا ىأر ء1909 ماع
 .يدنه ئطاش ىلع ًايبص (مجرتملا :يفسلفلا نضأتلاو يفوصلا فشكلا قيرط

 همساو ةرشع ةعبا روا م غلابلا مالغلا اذه :ئجافملا رَصبَتلا اذه هل أرطو

 رتايبديل ٌَمِدَص .ملاعلا ملعم لمحل ةمداقلا ةادألا نوكيس «يترومانشيرك ورديج

 يفوصويثلا عمتجما قفا .ةينانألل ر ىندأ نم ايلاخ ادب يذلا «يبصلا ةطاسبب

 ىتامزيراكلا .٠ 99 1

yiلوط دو هدا  

 نع سبتَمُم ۔

 «نیلاتس فيزوج
 6ع

 نوال نينيل هئاقل یدل

 .1905 ماع ىف ةّرم
E 

 E .ںانیلا نم

 كرالك

 لبقو لوألا ماما يف
 ال هنإف ءيش لک
 نوكي نأ نكي

 ةبيهو رابتعا كلانه
 ّنأل «ضومغ نود

 ةلق بلجت ةغنألا

 يف ...مأرتح 0

 ضاخ ا ميمصتلا
 هک و افا

 هنإف ةيلقعلا هتايلمعو

 وكي نا اا:
 ال مام ء شر كلانه

 دو 6 ¥ عيطتسي

 يدلاو ءاماهت هريس

 ءمهريثي «مهريحي
 5 مهمامتها رسايو
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 دئاقلا ظفتحي نأ

 ةفرعم نم ام بناجب

 نأن كي يذلاو ةيرس
 «ةظح ل يتأ يف رهظي

 ةياعاف لکش رثكأو

 نأ وه روهضلا اذهل
 ةغيصب نوكي
 نايإلا .ةأجافم

 ريهامجلل نماكلا
 نإ ام .يقابلاب موقيس
 ارداق دئاقلا حبصي

 نزو ةفاضإ ىلع

 قيرط نع «هنيتصخش
 ىلإ «بعالتلا

 يتلا ةفورعم ا لماوعلا
 لمالا لاف «فقوم
 نيمجانلا ةقثلاو

 لئاه لكشب ناز عيس

 عوضوم ا نايإلا نم

 ةفاح «لوغید لراش -

 تاويح ا يف «فيسلا

 «لوغيد لراشل ةئالثلا

 طقف دحاو رهش دعب
 اف ءاتيفيإ ةافو نم
 فحصلا يعئاب داحا

 اهمسا حرتقا

 مغرلابو «بيوطتلل
 ةردابم ا هذه نأ نم

eءاوغإلا نف  

 5 اذوب ىلإ

 هب رض يذّاو «ةيذغتلا ءوس ةجيتن لوزهملا باشلا اذه اوتبتو هئمسقَت عم

 لوح .يحورلا هداشرإ اوؤدبو هوسبلأو هومعطأ .هئابغ ببسب ًارارم ه هول
 .ةيناصيش ةقيرطب ميسو باش ىلإ سيسخلا ريقفلا دلولا

 يهو «قرشلا يف مجتلا ةنبهر نويفوصوينلا لكش 1911 ماع يف

 لعل .ملاعلا حور مودق لجأ نم قیرطنا ديهمت اهب ديرأ ةعومجم

 امثيحو «هميلعت عبات ثيح ارتلكنإ ىلإ ذَا .ةنبهرلا سأر ىلع يترومانشيرك

 1 مل هيدل يتلا ةعانقلاو ةطاسبلا ءاميس .لالجإلاو ةيانعلاب اا بهذ

 .باجعإلا ريثت نأ ىوس نكمملا نم

 دقل» :حّرص 1922 ماع يف .ىؤرلا ةيؤرب يترومانشيرك أدب ام ناعرس

 ثاونسلا ربع“. «.هللاي .ٌكاركس رثأ .دلاخلا لامجلاو حرفلا عوبني نم تبرش
 نويفوصويثلا اهرّيج ةعيبطلل هقراخ براجت ةّدع هتباتنا تلت ىتلا ةليلقلا

 اعون ربتخا دق ناك ةقيقحلا يف يترومانشيرك نکل .ملاعلا ملعم م تارا

 ادبأ نكد رولا لخادلا نم تعبن نوكلا ةقيقح :ماهلإلاو يحولا نم ًافلتخم

 وه .اذه كردي ءرملا لعجي نأ ةديقع ی 0 دشرم يأ وأ هلإ ی ناكمإب

 لالجإلا .رخآ يداع ٍلجر دّرجم امإو ءأرظتنم ًاصلخم وأ ًاهلإ نكي مل هسفن

 لاقتساو مجتلا ةنبهر كرت 9 1 يف .زّزقتي هلعج هب لتاعُي ناك يذنا

 .هعابتأل ةريبك الف لكش ام يفوصويثلا عمتجما نم

 يتلا ةقيقحلا رشن ىلع مّمصو ءافوسليف يترومانشيرك حبصأ اذكهو
 ةغللا باجح ليزت نأو .ًاطيسب نوكت نأ كيلع بجي :اهفشتكا دق ناك
 غلبي نأ اذه لالخ نم عيطتسي ٍدحأ يأ نأ ينعي اذه .ةقباسلا براجتلاو

 0 هرجع رر نم علو داك دولا مرت وماكر
 وفيلاك يف .ىضم ِتقو ٍّيأ نم رثكأ اوراص هعابتأ نأ الإ هنع اولختو

 0 .ةدابعلاو مايهلا كح هب مامتهالا براق «هتقو مظعم ىضمأ ثيح

 كإف ةفرغ ىلإ لخدي يترومانشيرك ناك امدنع هّنأ لاق زرفيج نوسنبور
 يف هب ىقتلا يلسكه سودلآ بتاكلا .ناكملا ألمي ًاقيرب رعشت رعشتست نأ عيطتست
 عامتسالاك ناك دقل» :هعامس َبَفُع بتكو .هربثأت تحت عقوو سلجنأ سول

 بلط .رؤنتلاب خشي ناك ؛.ةلّصأتملا ةطلسلا سفنو ةّرقلا سفن
 يترومانشيرك نأ الإ ؛مليف يف اذوب رود بعلي نأ هنم روميراب نوج لثمملا



 ب روهمجا ىذا تدذتما دف «دنهلا راز امدنع .ةقابلب بلطلا ضفر

 لالخ نم هسملت نأ اهنم
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 ةا سادلا دجس ١ ةذفانلا كاس

 هنوک ةيلالقتساو لالا اأن دادزي اعيشف ایش ىترومانشيرك ناك

 ةغيصب ةسفل نع ملكتي ناك هنأ ةنجرالل صو .ماي او ريقوتلا نم رفني ناك

 ملاعلا ىريو هيضام نم رّدحتي نأ ىلع «ءرملا ةردق َنِإف .عقاولا يف .بئاغلا
 ىرخأ هرم ريثأتلا ناک اقف كلذ عمو .هتفسلف نم اء ا ةديدج لويعب

 نوکی مل هوحن سانلا امهب ن حأ ناذنلا ليجبتلاو ةفطاعلا :هعقوت امل ًاسكاعم

 دود ًادحأ نأ شت ءا يأ لينل مهنيب اميف ٍةريغب هعابتأ عزانت .ادادزيل الإ

 نم مغَولاب ةداشب هبح ىف نعقو ديدحتلاب ءاسنلا .هدنع ةوطح اذ ناك هريغ

 .اًيح لظ ام سنجلا سراي 5 جورتي اب ا دف ناك هنأ

 ءايتامزيراك وأ ًامّلعم نوكي نأ يف ٌةبغر يترومانشيرك یدل نكت مل
 .هجعزأ دق ناك ةّيرشبلا سفنلا مكحي ًانوناق فشتكا دصق نود نمو هتكل
 دهجملا E نأ اوعمسي' نأ نويد ال اتا

 اهنأ وأ كَم كتي SG .طابضنالاو

 يتامزيراكلا و 1 ملعملا نم برقلا ّنأب ا ًاضيأ مه .ة طفلاب هكلتمت ٌءيش

 بتك ةءارقل اورطضي نأ اوديري مل .مهيل مهيلإ لقتني ي ةّقلا هذه نم ًاضعب لعجيس

 نأ ةطاسبب اودارأ مه  هسورد قيبطت يف ٍتاونس ءاضقل وأ «يترومانشي رك

 يذلا ءوضلا نورعشتسي «ملكتي وهو هوعمسي «هتلاه اوبّرشتي «هبرق اونوكي
 ةقيرطك ةطاسبلاب يترومانشيرك ىدان .اهاّيإ هلوخد دنع ةفرغلا لخدي

 هنوديري ام اوري نأب طقف سانلل تحمس هتطاسب ّنكل «ةقيقحلا ىلع حاتفنالل
 .اهنم رخسيو لب بسحو اهركني نكي مل یوق هيلإ اوبسني نأو هيف

 يتلا ةلاهلا Ss نمو «دشرملا رثأ وه اذه

 مظعم اهب ٌصتخي يتلا ةمرطضملاو ةّيرانلا كلك توا اعقاب نعست
 خش وه رّونتملا صخشلا .جق جقوتلاو ريونتلاب مست ٌةلاه اهتكل «نيتتامزيراكلا
 عشت نانئمطالاو ةعانقلا ا ا اه /هلعج ام اعيش مهف دق

 يأ وأ ءيش يأ ىلإ جانحت ال تنأ 0 .جراخلا ىلإ
 نيذلا كئلوأ ىلإ ّيعيبط ل ركشب نوبذجني سانل | .لمعت اب ٌناق تنأ ؛دحأ

 انوضَو لقأ تك" املك I اهطاقتلا نوعيطتسي مهلعل ؛ةداعسلا نوثعتبي

 201 طه ىتامزير کلا

 ةميتي دام تناك

 اهئمحي ملو

 ىلع 57 ناكيئافلا

 ل الا دج ا لمحم

 تيفيإ ةسادق ةركف
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 نيريش .ريثكلا دوارت تنُظ

 دخن هاجس تزّعت»
 - 5 ص 2

 هممت
 ا 2 ےس

 هتیاض ةموكح ا

€ 

 ع بدا

 ؛اهتروص سيركت

 هيمست ةداعإ ةجيتنو

 سرادمو بدم

 ورتم تاطحمو
 ةجيتنو نا

 ىلع تااياديل ! كص

 ليئاعغ تحنو اهفرش

 رادصإو ءاهل ةيفصن
 ر فلا يح عد .
 يطع راجح بارع

 تقو ری .اهتروص
 رابخألا درشن ب

 وةلا ةعاسلا

 ةعاسلا ىلإ 0

 تقولا وشو 825

 هيف تلفتناو يذلا

 «.دولخا ىلإ اتيفيإ
 ناک رهش لکو

 يف لعاشملا لمع

 سداسلا مويلا

 ءرهشلا نم نيرشعلاو
 يف .اهتافو موي وهو
 ىلو الا ىرك د لا

 تمہاف ءاهئافول



 ءاوغإلا نف ٠ه 2

 ةصق رشنب ةفاحصلا

 اهئارق دحأ نأ اهدافم

 ايفيإ هجو دهاش دق

 «رمقلا ةحفص ىلع
 دقف ةّصقلا هذه دعبو

 ريثكلا كلانه ناك

 هده لثم نم
 ىف تادهاشم ا

 ب نق لا
 إف تالاح ا

 ةيمسرلا تاروشنم ا

 ةبلاطما نع تمجحأ

 كل «ةسادقلاب اهل

 نكي مل مهماجحإ
 يفق . . .ًاعنقم ًامئاد

 1953 ماع ةمانزور

 يف حملا راج ماق

 امك «سریآ سنيوب
 ريغ ىرخأ ر وص يف
 اهريوصتب ةيمسر

 قررنا باو ألا

 :ءارذعلل ةيديلقتلا
 «نيتكباشتم اهيديو

 لئام نيزح ا اهسأرو
 .ةلاهب ا

 رزيارف سالوكين -

 اتيفيإ .وراين اسيرامو

 عشا انأف » يلا ةبسنلاب

 0 لا نحش * ةيهومب

 «تريانوب نويلوبان -

 تلم هوكي نأ Aa «ديعس كن SS a :لضفأ ناك

 .كحايتراو كتنينأمط ءةبذعلا كتماستبا «يّورتملا كبولسأ

n 3 3 
 يف اهوري مهعد
 :ركذت ٠ .دوؤاشي ام نولّيختي سانلا دف «ةضماغ كتاملك قبأ

 ةمالع ىندا لجأ نم نولضاني فوس سانلا ا الإ نايّدؤي ال يأتلاو

 ركشي يذلا م ًايفطاع طبتره ريغو اشا نوكي دشرملا .كمامتهال

 .ةكا ةيتامزيراك بیک رت

 لئاوأو تانيثالث رخاوأ لالخ .ويدار لا ىلع رمألا أدب .اما اردلا سيّدق

 اقيإ توص ىلإ عمتست تانيتنج رأل ءاسنلا تناك «يضاملا ن رقلا تانيعبرأ

 تتناك“ شاو ةرثكب ةجشنلا اهتالسلسم دحأ يف يقيسوملاو نيزحلا تراود

 هايف .تقولا كلذ يف ةريبك ةّيبعشب ىظحت - تالسلسملا هذه يأ

 تايكشتب ارام - يل ل

 ريكفتلا دّرجم تیا ما يراد هريخألا ةاهلكلا أ ءايفايك كن اغ

 لدسنملا رقشألا اهرعشب «ةليمج تناكو .فطاوعلاب شيجت كلعجي اهتوصب
 تاعاشإلا تآلجم ةفلغأ ًابلاغ ّلتحي ناك يذلا ؛يّدجلا اههجوو

 نبا تش :ةراثإلا يف ةياغ ًةّصق تآلجما كلت ترشن 43 ماع يف
 «ةديدجلا ةّيركسعلا 0 هلاسب لاجرلا رثكأ نم ٍدحاو عم ةقالع يف

 موقت يهو اهنوعمسي نوينيتنج ا حبصأ نالا .نوريي ناوخ لينولوكلا

 يتلا «ةديدجلا نيتتجرألا» ة ةدجمم «ةموكحلل (ادناغابورب) ةّيئاعد تانايبب

 اهتياهن ىلإ ةيلايخلاب هبشألا ةّصقلا هذه تلصو ءاريخأو .لبقتسملا يف ًالألتتس

 ا «تلت يتلا ةنسلا يفو ءاقيإ نم ناوخ جّوزت 1945 ماع يف : :ةديعسلا

 ٌةريصق ةرتف اهيف امب) نحناو تالواحلا نم ديدعلا دعب ًاسيئر ميسولا لينولوكلا

 امل ًالطب ناك ا هتجوز دوهج لضفب هنم ررحت يذلاو «ن ا يف

 باحصأ وأ «ًاصيمق نوكلمي ال نيذلا» يأ - سوداسيماسيدلا رب فرع
 ةسداسلا يف تناك .هتجوز تناك امك ًامامت «ءارقفلاو لاممعلا ءلامسألا

 .رقفلا يف تش دق اهسفن يه تناك «تقولا كلذ يف طقف نيرشعلاو
 ادب دقف ا ىلوألا ةدّيسلا ةمجنلا هذه تحبصأ دقو ًامأ

 یوا لب ةفرحخو :لكأ تیر الب اھتاذب تحبصأو ءَتَفِحَن .رييغتلا اهيلع

 راص لدسنملا ليمجلا رعشلا كلذو ؛ ل فق



 اهرهظم) ًانيشم
 نونيتنجرألا ناك e تكسو كرك ا
 اهتعلط نف ءنألا فرغت تحبصأ امك ءةديدجلا اتيفيإ ىلع رکا نوعلطي

 ت نفل يربك ق ا

 E ناك دقل .ام اعون ةماريصب و «فنخا ىلإ ادودشم

 ةرهاط ةّيدج قارما ةعلط تک رح ديدجلا

 لصي يذلا «بحلا رسج» اهجوز اهبَقل امك لعفلاب تناك ةأرما ,ةسيّدقك

 اهيلإ إ عامتسالاو تاقا عيمج يف ويدارلا ىلع نآلا تن ناک .هبعش نيبو هنیب

 يللا اک ا تل ؛ىضم ٍتقو يأ يف امك ةفطاعلاب نحشي

 نا ءاوهلا نعطت تناك ءأطبأ اهءاقلإو ضفخأ اھت وص حبصأ :ةمظعتو

 يح كارت املا تناكو .روهمجلأ تماس هولا دل اک اھو

 مالحأ ىلع ا 3 قيرطلا بناج ىلع يمالحأ تک رت» :ميمصلا

 يناقاط لک مهل مّدقأ يعج اا يحور عضأ نآلا .. ..نيرخآلا
 اتا ارسج ن ا لعل

 «.ديدجلا نطولل ىمسألا ردقلا وحن
 نم يتلا ةديحولا ةليسولا يه ويدارلاو تآلجلا كلذ دعب نكت مل

 دق تناك ىرخأب وأ ةقيرطب .اهب نورعشي سانلا اتيقيإ تلعج اهلالخ
 للك نأ ادي .يصخش وحن ىلع ًابيرقت عيمجلا تسمال

 نع ناك ب اک يف اهراز و وأ ءايصخش اهاقتلا دق ناك ام ًاصخش

 اهبتكم فلخ سلجم تناك .اهباب وحن ةقورألا ربع هقيرط ي هذي نیا نع

 !امعأ مالفألا تنّود .بخاب ةه و ِءودهلا ف ٌدياغ 7

 . هيلع اوربعا .عيمجلا ةداعس لجأ ن :

 فرعي ناک ٍدحاو

 تا را اهل

 ىقرا أ يف ةيناَجم ةياعرو ؛ءيش لك ترسخ دق تناك ٍةأرمال أتيب حنمت اتيفي يقي

 كايرس نم بجع الف .ريبك ٍدهجب تلمع .ضيرم لفط مال تايفشتسملا

 لزانم تادلبل اهتارايز نع عمس نكلاو .ةضيرم تناك اهتأ اهدافم ةعاشإ
 مهضارمأ فاالتخا ىلع سانلا لبقت تناك ثيح ءءارقفلا يفاشملو حيفصلا

 ينم نم مغرلابو ىمّدح ىلع (.خ خلإ 5 سلفسلاب اف لاو ,ماذجلا)

 تعور دق تناك اهل ةدعاسم تر ةّرم تاذ .كلذ لعفت الأ اهمقاط

 يقعت ةيغب لوحكلاب اتيقيإ يتفش حسمت نأ ةداعلا هذهب
 .طئاحخلا وحن فنعب اهتفذقو ةنيتقلا تعزتنا ةسيدقلا

 هذه ن الإ .

 = و ةايحلا ديق 3 انودام ؛ةسيّدق تناك اتيفيإ معن

 شب نأ كسلا نم ناك هدحول اهرهظم .(ءارذعلا

 م نكي مل «1952 ماع يف ناطرسلاب
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 203 ه ىتامزيراكلا
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 ىننأب ىعالا ال انا

 ا 0
 نک "يك نک را

 يد هنسأب
 «ةيهندلا ةا 5 ىع

 انا .ةيهلإ“ ةوبنلاو
 الو امنع تسل

“ 

 1 يأ 41
 نر

 2ك ل ب

 لمح ج نك اریبح

 یسک  دّدحم

 يصالخإو ل
 .يدامتعا ره

 ص 2
 ملوحلام نع مبسم 5

. 1 

 ملوكلام :ةيطارقيدلا

 2 ن ةررثلا هذهو سكر

 نيجوي یادرسلا

 نياتشنفل وق روتکیق



204 eءاوغإلا ف  

 ةبسنلاب .اهءارو امهتفلخ نيذللا ةراسخاو ا فن مهفي
 .ًاقلطم اهتيفاع دعتست مل نكسرألا داف نعل

 ةيمويلا انتاكهمب موقن :مونلا لالخ ريسلاب هبشأ ٍةلاح يف شيعي انمظعم
 ىتلا تاظحللا كنتو ةلوفطلا امه اذهل ناءانثتسالا .(دّدبتي) مويلا ريطي ىّتح

 احاتفناو ذك راشم رثكأ انفطاوع نوكت «نيتل لیلا اتلك يف .ّبحلا اهيف شيعن
 حسا :ةايطاب ووعقلاو ةفطاعلاب رولا 0 هو عاف

 «نزحب نورعشي مهلعجت نأو سانلا فطاوع يف رثؤت نأ عيطتست ةزراب ةّماع
 دكأ مآ يه فطاوعلا ةبطاخم .هباشم أ اهيدل نوكي «ّيعامج رمأ حرف

 .قطنملا ةبطاخم نم ريثكب ٌةَوق

 0 تناك امدنع ءأركاب ةّوقلا هذه تكردأو نوريب اقيإ تمهف
 لعجي نأ هناكمإب شعترملا اهتوص ناك .ويدارلا ىف ٍةلَثممك

 هذه أدبأ سنت مل .ةميظع امزيراك سانلا اهيف ىأر ءاذه 5 ؛نوبحتني

 بلاوقب عاصي و ثعاوبيب رطؤُي ناك ةماعلا مامأ هتلمع لمع ل اك .ةبرجتلا

 ٌةَوَق وه يكيلوثاكلا نيدلاو ءةزكرم ةفطاع ي دلا .ةّينيدو ةّيكيتامارد

 .ًاكيش لعفت نأ عيطتست ال ثيح نم كرهت وأ كتو كتلوفط ىلإ لصت
 ليبس يف اهتايحضت ءاّيحرسم ةجرخلا ةّيريخلا اهلامعأ ؛ناعوفرملا اتيفيإ اعارذ

 دّرجم نكت مل .بلقلا فاغش وحن ًةرشابم ىضم اذه لك - نيتداعلا سانلا

 لكشب وغُم ةبيطلا رهظم نأ نم مغرلاب ءةيتامزيراكلاب فصتا ام يه اهتبيط
 ٠  .اهتبيط ىلع يمارد دعب ءافضإ ىلع اهتردق تناك دقل .بفاك

 .نيدلاو اماردلا :مظعألا ةفطاعلا ينّوكُم لالغتسا ملعتت نأ كيلع
 زيك ر تلا لالخ نم كلذو ءةايحلا يف لذتبمو عفنلا ميدعوه ام لصأتست اماردلا

 لعجإ .توملاو ةايحلا لئاسم عم لماعتي نيدلا ؛بعّرلاو ءاثرلا تاظحل ىلع

 رمغا ًاينيد ٌئنعم ةبحا م ٍطعأ «( ةّيحرسم) ةيكيتامارد ةّيريخلا كلامعأ

 لالخ نم .ةلوفطلا دهع ىلإ عجرت يتلا تافارخاو سوقطلاب ءيش لک
 .كسأر قوف امزيراكلا ةلاه سانلا ىريس ءاهريثت يتلا رعاشملاب كيهامت

 نرقلا نم e دقعلا تايادب يف ملراه يف .رضاحا بيطخ ا
 د ل و

 ا دوسلا نييكيرمألا نم اهماوق ةيمالسإ ةك رح يهو) مالسإلا ماب



 قم نوردحتي دوسلا نييكيرمألا نأ اعات دقعيو 1930 ماغ ىف. اكيرمأ
 ةقالا تناك .ةدحاو ةر ولو اهدبعم ووو 0 0 : ةيمالسإ لوصأ

 قرعل' رّرحيس هللا نا ناطيشلا ةلالس نم ادراك سيلا انل' ناب يدانت

 اوناك نيذلا .نيّيحراهلل ا ینعیل نكي مل أدبملا اذه .موي تاذ ذويمألا

 ىلإ ةتلهعلا لئاسملا يف نوؤجليو يحورلا ءازعنل اسامعلا ةسينكلا ىلإ نوبهذي

 !! مالسإلا ةألا ديدج 058 مدق ء1954 ماع ىف نكل .نييلحم ا مهيّيسايس
 .ملراه

 رط نع) ع عساو ناكو .سكإ ملوكلام ناك شما مسا

 ترس .ابضغ زيمتت هتاملك و هتاءاميإ تناك دقف كلذ عمو < ءاحيصفو (ةعلاطملا

 ناك .ةينوناق ةمكاحم ريغ نم ملوكلام دلاو اومدعأ دق اوناك ضیب بلا :ءابنألا

 ريغص مرجسك هشيع بسك مث ن مو ةكادجألا ةياغرا ٍةستؤم يف اشن دق

 ارب ب يدنا مخول لا هباكترال هلاقتعا متي ب نأ لبق ةيمهألا ليلقو

 (رمعلا كلذ يف طقف نيرشعلاو ةعساتل 1 يف ةريصقلا هتايح .نجسلا ىف

 ںی راجح نع ةرابع تناك

 ؛ةدعاسملا ذي هل 5908-5 نك يمل ٠ ا ًاقئاو ا ىرت كّنإف نآلا

 :ناكم لک یف ملوكلام نوري
 اک 35 فقي ناك .نيعفايلا أبطاخمو ةينالعإلا تارشنلا ًاعّروم
 اناو ضيبلا هلإ لتي وه» :لوقيو ظعاولا ىلإ ريشي ناك «سادقلا ءاهتنا دنعو
 ةَمأل ٍديعم يف ظعي وهو هيلإ عامتسالاب نويلوضفلا ا «.دوسلا هلإ لّتمأ

 1 ة رظتلا اونعمي نأ مهنم بلطي ناك .مالسإلا
 ا 1 . اهدنع مكشيع ناكم ىلإ رظنلا نم نوغرفت امدنع»

 لاو ىلإ اورظنا هر لجّرلا ىتقش ىلإ اورظنا» مهل لوقي ناك ««يزك ملا
 عّضوتت ثيح كرويوين ةنيدم يف نتاهنام يف عراش) «!هب ةصاخلا تيرتس

 (.مجرتملا :اكيرمأ يف ىربكلا ةيلالا تاسّسؤملا نم ديدعلاو كرويوين ةصروب
 ١ .(ليكو) لّتممل ةبسّتلاب ةضاخو ةّيوق تناك هتاملك

 هيلإ رظنت امدنعف كلذ عمو «نوناقلا عم عم

 اوٌؤدب نويدراهلا .هسفنب هسفن ىنب دق ناك

 مهو ةطرش لاجر ةّدع ملراه يف منسم باش دهش «1957 ماع يف
 لاجر عرش لسنا ججتحا امدنع .ناركس دوسأ ٍلجر ىلع برّضلاب نولاهني
 دشتحاف .نجسلا ىلإ ة ةنوشخب هوداتقاو يعولا هودقفأ ىح هبرضب ةطرشلا

 بلط .بغش لامعأب مايقلل ًادادعتسا «ةطرشلا زكرم جراخ بضاغ ٌممج

 ومر نکا ذأ ا نأ هديت دنا قش نأ ملوكلام نم ةطرشلا ضّوفم
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 لاذتعاب ملكتي. نضوفملا راض: لركلام:ضفر .فنعلا عنم ىلع رداقلا ديحولا

 ةدوربب ملوكلام دّدح .هفقوم يف رظنلا ديعي نأ ملوكلام ىلإ اشو ناو

 ٌباقعو < ا ES رد ال طر لا تاجا

 جراخ قافّثالا ملوكلام حرش .روتفب ضّوفملا قفاو .ةطرشلا طاتضن مئالم

 ءاحنأ يفو ملراه يف اهاحضو ليل نيب ًالطب حبصأ .دشحلا قوفتو ةطحملا
 لكشب هدبعم يف ةّيوضعلا تعفترا .ةردابما 1 لجو دحأ اريغأ واللا

 طن نم ادبأ ارق مل .ةيكيرمألا تايالولا لک يف ملكتلاب ملوكلام أدب

 ناك هبضغ .هعبصإب رّشؤيو ٌةرشابم روهمجلا نيعأ ىلإ رظني ناك ؛بوتكم
 ةخفتنلا قورعلاو ةراتجلا هتقاط يف ىلجت | امك سيل نکل هتوص ةربن يف ًايلج

 ةداقلا نم ديدعلا ن ناک .ًاسيضفو هسفنل اكلامتم ًامئاذ: ناك دقق .- هقنع يف

 اولماعتي نأ مهعابتأ نم اوبلطو «ةرذح تاملك اومدختسا دق نيقباسلا دوسلا

 هضم ريغ اولا اذه ناك اع «يعابتجالا عا ورا
 نم رخس «اټرصنع نوزتيمي نيدلا نرحب .اجرفو ٌةحار ملوكلام ن كح عك
 ناك 0 .هئاردزا نم ضيبأ ٌصخش ني مل ؛سيئرلا نم رخس «نيتلاربيللا

 يهف «فنعلا ةغلب مهيلع َدَرُي نأ بجيف «ملوكلام لاق «نيفينع ضيبلا

 00 2 «!دّيج يش ي ةيئادعلا» .نومهفي ىتلا ةديحولا

 ةّيبعشلا ىلع أدر ملوكلام لاق «.ًاًدج ةليوط ِةّد تكبكو تّرجّتحا

 صخش ّيأ» :فنعلاب نمؤي نكي مل يذلا روينوج غنيك رثول نترام دئاقلل

 ...سولجلا عيطتسي ٌدشح .سولجلا عيطتست زوجع ةأرما .سولجلا عيطتسي
 «.الجر ناجاتحي يّدصَتلاو فوقولا

 سفنب اورعش نيذلا نم ديدعلا ىلع وقم نأ سكإ ملوكلاخ ناك

 ليتغا  هتزانج يف .هنع ريبعتلا ىلع اوؤرجي مل نكل هب رعش يذلا بضغلا
 نيبأتلا ةملكب سيفياد يزوأ لّثمملا ىقلأ  هتاباطخخ دحأ يف ء1965 ماع يف
 «.قلأتملا دويمألا انريمأ ملوكلام ناک » :ًايفطاع جّيهتمو ريبك ٍدشح مامأ

 ةّوَق .ًابيطخخ ناك :ىسوم يبنلا طمن نم ًايتامزيراك سك] | ملوكلام ناك

 تناك ¿ هيوادوسو ةمئاك فطاوع نع هريبعت نم ىّنأتي امزيراكلا نم عونلا اذه

 حنمي اذه هلمع لالخ نم بيطخلا نإ .داهطضالا نم ٍتاونس ربع تمانت دق



 قالطإل  نيرحخآلا سانلا ىدل ةسوبحملاو ةميظكلا رعاشملا قالطإل ًةصرف
 اونوكي نأ e ا E يرسقلا بيذهتلاب ةعّتقملا ةّيئادعلا

 31 ع ناك يصخشلا ا .مهريغ ھالال اجذومنو هب ىدتقُي الثم

 ءمهسفنأ ١ تاس نأ يجي ةومل ١! نأ هسرد .هيذل | قتلا اهيراكلا نمارس

 ببسب ريثكب رثكأ ىنع - مهب اوضهني ىّتح ضيبلا اورظتني نأ نم الدب
 صاخلا هايم عبلا دق تا هن .نجسلا ىف هسفن وه اهاضق ىتلا تاونسلا

 بجي بصخا .ضيضحلا نم هسفن لاشتنابو ءهسفنب هسفن ميلعتب يضاقلا

 .يصخشلا حالصإلل اّيح الثم نوكي نأ

 Ee اهب رس هيا ةفطاع وه امزيراكلا رهوج

 اهنع رَبَعُي ال اهنوكل ىرقأ نوكت ىتل وتلا ةّيفخلا تاراشإلاو كوف ةربن

 ٌءيش دجوي الو «نيرخآلا نم قمعأ وحن ىلع ٍءيشب رعشت تنأ .ةحارص
 ةّصاخو «هركلا نم يتامزيراكلا لعافتلا قلخ ىلع ةردق رثكأو ٌةَوق رثكأ

 ىشخي امع ربع .روذجلا ةقيمع ٍداهطضاو ملظ رعاشم نم عيني امدنع
 نكل هلوق نوديري ام لق .كيف ةميظع ٌةَرق نوري فوسو هنع ريبعتلا نورخآلا
 نم ًاقاتعنا لئم تنك اذإ .دج ًاديعب رسما ل يمر اراد .نوعيطتسي ال

 ام ىلإ لّغوتتو يضمت نأل ىفاضإ شماه كيدل نوكي هاف ؛عمقلاو ملظلا

 هغل .مهيبا ةركب نع هئادعأ ريمدت نع «فنعلا نع ىسوم ملكت .ىّتح دعبا

 نكل .رثكأ ءايحأ مهاب نورعشي مهلعجتو نيعومقلا فوفص دحوت هذهك
 gg كامو

 0 يا ل ل

 لا ا

 ٌنايصع علدنا 1960 ماع نم يناثلا نوناك 24 يف .يبميلوألا لما
 نايصعلا .ةّيسنرف ٌةرمعتسم لازت ال اهدنع تناك يتلا «رئازجلا يف حلسم
 حارتقا طابحإ ناك هفدهو «نميالا حانجملا نم نويسنرف ٌدونج هدوقي ناك

 ةاصعلا ناك .ريصملا ريرقت قح رئازجلا حنمب يضاقلا لوغيد لراش سيئرلا
 قلا مزل اذإ اسنرف مساب رئازجلا ىلع نولوتسيس
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 ًانمص رمعلا نم ًاماع نيعبسل ا غلابلا لوغيد مزتلا ءةبيصع ماي ةّدعل

 نويزفلتلا ىلع رهظ ًاحابص ةنماثلا يف «يناثلا نوناك 29 يف اهدعب 0
 ناك دقف «ةدحاو ةملكب هّوفتي نأ لبق ىتح ًاهودشم روهمجلا ناك . . يسنرفل

 يتلاو عب عيمجلا اهفرعي ناك هرب «ةيناثلا ةّيماعلا برخلا نم ةميدقلا هتّرب يدتري

 نطولا دقنمو ةمواقملا لطب ناك لوغيد .ةّيوق ٌةيفطاع ةباجتسا قلخت تن

 ملكت اهدعب .ريصق ريغ تقو ذنم رَت مل ةّربلا كلت نك ل .هتاظحل كلحأ يف

 ةيوس هوزجنأ دق اوناك ام ٌلكب «قئاولاو ئداهلا هبولسأب «هبعش أركذم «لوغید
 ا اياضقلا هذه نم لقتنا جيردتلاب ا نم اسنرف ريرحت لالخ

 .رّرحتلا حور ىلإ اهتهججو ىتلا ةناهإلاو «رئازجلا ىف ةروثلا ىلإ ًاينطو

 :1940 ماع نم ناريزح 18 يف اهاقلأ ىتلا ةروهشملا هتاملك ريركتب هباطخ

 نم اودحتيل ءاوناك امهمو ءاوناك امنيأ ,نيتسنرفلا عيمج اوعدأ ىرخأ ٌةَرم»

 «!اسنرف تشاع !ةّيروهمجلا تشاع .اسنرف عم ديدج

 الأ ىلع ًامامت ًامزاع ناك لرغيد ّنأ رهظأ .نيتياغ مدخي باطخلا ناك
 :نيكطولا نيشرفلا لك بولق تع نأ اناث .نيدومتملا عم ًادبأ لهاستي

 ام ةلّصلا يف دحأ كشي ملو «نايضعلا تام ام ناشر .شيجلا يف ًةّصاخو

 .نويزفلتلا ىلع لوغيد ءادأو نايصعلا لشف ني
 رر قدم حلال عاطل لكشب نويسنرفلا تّوص «تلت يتلا ةنسلا يف

 نأ هيف حضوأ ًايفحص ًارعؤم لوغيد دقع 1 ماع يف . ا ريرقت يف

 نم ًاموي رشع دحأ دعب .لماكلا لالقتسالا ًابيرق رئازجلا حنمتس تناك اسنرف

 دق مهّنأ ىلع صني ًايمسر ًاغالب رئازجلا يف نويسنرف الارنج ردصأ «كلذ
 ىلع رطحخالا ةظحللا تناك هذه .راصحلا ةلاح نلعيو دالبلا ىلع اولوتسا
 نيدعتسم اوناك فرطتملا نيميلا ىلإ نومتني نيذلا تالارنجلا ءالؤه :قالطإلا

 ناك .كيشولا رئازجلا لالقتساب اوهجوو نأ دعب ىدم دعبأ ىلإ اوبهذي نأل
 .لوغيد ةموكحب حيطتو «ةيلهأ ٌبرح علدنت نأ نكمملا نم

 يدتري وهو «ديدج نم نويزفلتلا ىلع لوغيد رهظ ؛ةيلاتلا ةليللا يف
 ماكسي مهاَّيإ هتنراقم لالخ نم «تاالارنجلا نم ره .یرحأ هرم ةميدقلا هتّرب

 ٍلكشبو ءاهدعب .ةمارصو شأج ةطابرب ملكت .نيتبالقنإلا ةيبونجلا اكيرمأ

 امدنع. جده تحول ةتوص: عفترا «ةريخألا هباطخ ةياهن ىدل «ئجافم
 دقل «!ينودعاس «نوّيسنرفلا اهّيأ ؛تاّيسنرفلا اهتيأ» :ريهامجلا خرصتسا



 :نويرفلتنا ىلع هتاروهظ لك نيب نم رعاشملل اكيرخت رثكألا ةظحللا تناك

 مويا يف .ويداَرْلا 2 دكوعمتسي اوناك نيدنا نويسنرفلا دونجلا ةفطاعلا ترمغ

 نم نيموي دعب تاالارنجلا ملستسا .لوغيدل ادبیات رک ةرهاظمب اوماق ىلاتلا

 .رئازجلا لالقتسا لوغيد نلعأ 1962 هاع نم زومت 1 ىف .ةرهاظملا

 ارتلكنإ ىلإ لوغيد بره ءاسنرفل ينامألا حايتجالا دعب 1940 ماع يف

 لجأ نم اسنرف ىلإ رمالا ةياهن يف دوعي نأ هناش نم اشيج دّبجي نا لجأ نم
 يضح هّنكل .ةسئاي هتجهم نأ تدبو .هدحول ناك ةيادبلا يف .ريرحتلا

 تاراوخا نع لاس ىطعا ريخألا اذه ةك رابعو رشت نويو ةدعاسم

 مونملاو بيرغلا هتوص .اسنرف ىلإ يس يب يبلا اهتّنب يتلاو ويدارلا ىلع
 یف ةّيسنرفلا ةشيعملا فرغ جدي ناك ةّيمارذلا تازازتهالا وذ ءايسيطانغم

 نم ًاتماص ًاشيج دّتج هنأ ثيح «رعاشملا باهلإو ةقثلا ىف ٌةياغ تناك

 ريكفتلا ليطي غ از لوغيد ناك «يصخشلا ىوتسملا ىلع .نينمؤملا

 اهيف هنكمي يتلا ةلوهسلا سفنب جاعزنالا ريثي نأ نكمي قثاولا هك ولس يذلاو

 رسيب عاطتسا هال ؛ثيدحلا مالعإلل ميظع ٍذاتسأ لّوأ لوغيد ناك .ةديدش
 ءىجلتلا هدورب ناك ثيح «نويزفلتلا ىلإ ةّيماردلا هتاراهم لقني نأ ةلوهسو
 نوحاترم مهنأب نورعشي نيعمتسملا لعجي هسفنل لماكلا هكلامت «هشأج ةطابر

 .ءاوس ٌدح ىلع نومُهلُمو

 وأ عراوشلا يف نآلا دعب ٌفتلت ال ةّمألاف .ًايظشت رثكأ ملاعلا حبصأ دقل
 سانلا رودقمب نوكي ثيح «ةشيعملا فرغ ىف ةّمآلا لمش َمْلُي ؛تاحاسلا يف

 عمو مهدحول اونوكي نأ دالبلا ءاحنأ ةفاك يف نويزفلتلا نودهاشي نيذلا

 ثبلا تاجوم ربع لقّتلل ةلباق امزيراكلا نوكت نأ بجي .اعم نا ىف نيرخالا

 نايحالا ضعب يف اهزاربإ لهسألا نم نوكي هتكل .ةميق اهل نوكي نلف الإو
 نأ ودبي ذإ) ةيصخش ةدشانم عنصي نويزفلتلا نال «نويزفلتلا لالخ نم
 تاظحتلل امزيراكلا عانطصا لهشلا نم هالو (تنأ كبطاخي ّيتامزيراكلا

 نويزفلتلا ىلع روهظلا دنع ءىش لضفأ .اريماكلا مامأ اهيضقت ىتلا ةليلقلا
 تارّثؤملا مدختست نأو «ةقتلاو ةنازرلاب ٌمشت نأ «لوغيد مهف امك «وه
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 نقلا ةريصقلا تاظحللا تلعج ةّيلامجإلا لوغيد ةدورب .داصتقاب ةّيكيتاماردلا

 لالخ نم .فعاضم لكشب ٌةرّثْؤِم هتوص عفري وأ ةعذال ًةتكن اهيف رمي ناك
 .ًايسيطانغم هيعمتسم مّون دقف ءيشلا اذه ىلع ديك وتلا مدعو ًانيصر ءاقبلا
 (.ٌةَدح لقا كتوص ناك اذإ ريثكب ربكأ لكشب ربعي نأ كهجو عيطتسي)

 ءادختسا لالخ نمو  ةّيفلخلا «ةّربلا  اًيئرم فطاوعلاو سيساحألا لقني ناك

 لقأ ةجردب هسفن دهجأ املك .كراد ناج «ريرحتلا :اهنيعب وج تاملك

 .ربكأ لكشب ًاقداص ادب ءرثألل ٍءاغتبا

 نما کمر ام ىضقأ یحی: تیب رشحت یس نأ بتجي اذه لك

 ايلا قبأ ؛ةورذلا وحن دعصإ ؛تاجافملاب كءوده مَعط وأ حسو .ريثأتلا

 وه هب رهاظتلا نكمي ال يذلا ديحولا ءىشلا .ةعماجو ةمكحمو ةرصتخم

 اذإ .ىسوم ماّيأ نم امزيراكلل يرهوجلا نّوكملا يه يتلا ءسفنلاب ةقثلا

 يف ملاعلا عدخ لك حلفت نلف «نامأاللاب كروعش اريماكلا ءاوضأ تحضف
 .ًادّدجم كيدل تناك ىتلا امزيراكلا (حيلصت) بيكرت ةداعإ

 رايتلا رورم «نيعلل يئرم ريغ .حابصم ا :زمرلا
 ٌةرارح دلوي يجاجزلا ءاعولا يف كلسلا لالخ
 يف .ءايضلا وه هارن ام لك .جهو ىلإ لحقت

 ريني حابصم ا ؛ةكلاح ا ةملظلا

 .بردلا



 رطاخملا

 يف سيراب اونطاوم عّمجت ء1794 ماع نم راّيأ رهش نم راس موي يف
 ىلع ًازكرم مهمامتها ناك .ىمسألا نئاكلا ناجرهم ةماقإ لجأ نم هزتنم

 لجّولاو ةماعلا ةمالسلا ةنج سيئر ناك يذلا رييبسيبور يد نايليميسكام

 :ةطيسب تناك ةركفلا .لّوألا ماقملا يف ناجرهملا ةركفب ءاج دق ناك يذلا
 حورلا دولخبو ىمسأ نئاك دوجوب فارتعالا» «داحلإلا ةلتاقم لجأ نم

 «.نوکلل نيتهّجوم نيتّوقك

 مامأ فق وهو: تالافبحإلا لهما رسيور راضقلا موي ناك

 ناك .نيضيبالا هيبروجو يوامسلا قرزالا نولئا تاذ هتّرب ايدترم ريهامجلا

 ةرمغ يف ةّيسنرفلا ةروثلا فادهأ ناص دق ناك :ةياهنلا يفف ؛هب ميهي دشحلا
 ةنسلا يف .اهتعبت دق تناك يتلا ةداحلا ةّيسايسلا تاشاقنلاو تاطاشنلا

 نم اهئادعأ نم ةروثلا رهط يذلا ,باهرإلا دهع لهتسا دق ناك .ةقباسلا
 لالخ دالبلا هيجوت ىلع ًاضيأ دعاس دق ناك .ةلصقملا ىنإ مهلاسرإ لالخ

 «ءاسنلا نم ةصاخو «هټحت دوشحلا لعج ام .نييسوربلاو نيتواسمنلا عم برحلا

 «(ةطاسبلاو عضاوتلا ةياغ يف ًةايح شاع) داسفلا نع ةهّرنلا هتراهط ناك

 ةغلو ءهلاعفأ لك ىف ًاحضاو ناك يذلا ةروثلاب هفغش «تايوسّتلل هضفر
 كلذ .ًاهنإ ناك دقت .مهلت الأ نكمملا نم نكي مل يتلاو «ةيسنامورلا هتاباطخ
 .ةروثلل ميظع ٍلبقتسمب ٌئبنيو ًاليمج ناك مويلا

 نمضيس هلأ هبسحي ناك ًاباطخ رييبسيبور ىقلأ كلذ نم نيرهش دعب
 ةديدج ٍةبمح ةيادبو باهرإلا ةياهن ىلإ حيملتلا مزتعا هّنأل ,خيراتلا يف هتناكم
 نم سانلا نم ةنفح رخآ ىعدتسيس ناك هنأ اهدافم ٌةعاشإ ترس .اسنرفل

 .ةروثلا ةمالس ددهت تناك يتلا ةريخألا ةعومجملا ؛ةلصقملا ىلإ مهلاسرإ لجأ

 يتلا بايثلا سفن يدتري وهو «دالبلل مكاحلا رمتْوملا بطاخيل ربنملا ىلع دعص
 كاعاس ثالث دار الوطن ناك باطلا .ناجرهملا موي ىف اهسبل دق ناك
 دعاس دق ناك ىتلا لئاضفلاو ميقلل ةفطاعلا بوبشم ان وف «(ًابيرقت

 متت مل ءادعأو قناع «ثارماؤم نع ٌثيدح ًاضيأ كلانه ناك .اهنوص ىلع

 .داتعملا نم ام اعون لقأ ةجردب نكل «ةيسامح تناك ةباجتسالا
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 دينو توب مج ع نمو نما نم :ةيذعلا' قهرأ نق ناك ناطقا

 باطخ ةعابط متت نأ ةركف ا يذلا «نودروب ىعدُي لجر توص

 نم نورخآ ضهن ئجافم ٍلكشب .ًارتتسم ًاضفر لكش يذلا رمألا رييبسيبور
 تاو نع ملكت دق ناک :ضومغلاو سابتلالاب هومهتاو «بناوجلا عيمج

 نق للم امتع ادعم نوكي نأ ضفر .نيبنذملا يمسي نأ دود تاديدهتو

 رييبسيب ور فقو يلاتلا مويلا يف .دعب اميف ءامسألا يمسي نأ ًالّضفم كلذ

 :تاعاس ةّدع دعب .هيلع خارصلاب هوسرخأ نيِلّثمملا نأ الإ هياطخ رع عقاد

 نيدلا نينطاوملا نم عج طَسَو «زومت 28 يف .ةلصقملا ىلإ 1 نم وه ناك

 ناج روم يف هيلع اراک يذل جالا نم ىح يافا ركأ جزم يف ها

 .ةيّودملا تافاتهلاب ًاعوبتم «ةّلسلا يف رييبسيبور سار عقو .ىعنسألا نئاكلا

 .باهرإلا دهع ىهتنا

 نورِمْضَي ناك رييبسيب ورب ثنوبجعم مهنا اودب ني رذلا كئلوأ نم ديدعلا

 یف ةياغ ناك دقل مهلكاتي ناك ثيحب ةدشلا نم افا عقاولا يف هل

 7 .مهيلع ةأطولا ليقث ناك رمألا اذه ,قّوفتلا يف ًهباغ «ةفعلاو ةماقتسالا

 - فعض ةمالع زقأ نورظتني اوناكو ءهّدض اورمآت دق اوناك لاجرلا ءالؤه
 لالخ نم .ريخألا هباطخب ىلدأ امدنع رّدَمْلا مويلا كلذ ىف ترهظ ىتلاو

Eنم ٌدبهر وأ ءامدلا ةقارإ ءاهنإل ٌةبغر اَمِإ رهظأ دق ناك  

 هذه نورمآتملا ىَّذغ .مهلتق رمأ هل ىتستي نأ لبق هيلع نوّصقنيس مهَنأ
 تبلقنا ٌّهَمَأ مث نمو مكحلا زاهج الآ نمر لالخ .ًابهل تلاحتتافةزارشل

 .نيرهش لبق ركؤوُيو لَجَبُي ناك يتامزيراك صخش دض

 اهّنإ .اهريثت يتلا تالاعفنالاك رياطتلاو لاوزلا ةعرس نم يه امزيراكلا
 ىلع ةظفاحملا بعصلا نم نكل .نايحألا مظعم ىف بحلا فطاوع كرحت
 5 «يناوهشلا 3 يسنجلا ءايعإلا» نع نوثدحتي لا ءاملع .هذهك رعاشم

 .ضعتممو هنم ٌبعتم كأ اهيف رعشت يتلاو بحلل ةيلاتلا تاظحللا يهو
 ٌديدهت وه يناوهشلا وأ يسنجلا ءايعإلا .هرك ىلإ لوحتي بحل ا ءللستي عقاولا
 ةطساوب َبحلا ىلع ىتامزيراكلا زوحي ام ًابلاغ .نيئتامزيراكلا لكب قيحي
 نکل ءام بعص ٍفرظ نم سانلا ذاقنإ لالخ نم يأ < «صلخلا رود بعل



  اتحي .مهل ةيئاوغإ لقأ امزيراكلا حبصل ءنامألاب دورعشي ام دؤجك

 مهصضعب ؛نيِداَهَتُم نيتطارق و ريب اوسيل مه .ةقز راجملاو رضا ىلإ نويتامزيراكلا

 و «ي ديني a لوغيد نم لك دّوعل امشم فتعسعتم لكشب ادمتسم رطخلا يقبي

 نده نم نوم اني ںی انلا كل .باهرإلا دهع یف ييبمسيب ور لعف امك

 .لبق نم هورهظ' يذلا بحلا ىهاضي

 كلو .ًالماك امهف كيدل يتلا امزيراكلا مهفت نأ وه ديحولا عافدلا

 ةليوط ٍةدملَو مزی راکل نم ريثح شكلا نکل « ایتامزیراک كلعجت كتقث «كبضغ

 امزيراكلا نس اضفألا عونل 1 .ماضنل لاو كساب و .داهجإلاو ب بعتلا قلخي

 ٌةقث جّهوتت نأ عيطتست .ةرطيسلا تحت هب ظفتحُيَو دمعتمو عاو لكشب ع

 إس باع نك .مهمهلتو دوشح لا بهلتف كلذ ىلإ جاتحت امدنع ًاداقتاو

 نأ لود نکل (ةرارخلا ٌفِعْضُتف ٤ نيتورلا ىلإ 5 0 عيطتست «ةرماغملا

 هطيطخت نکل «ةوصخا هذه لجأ نم كب ناك رييبسيب هر امبرل) .اهعفطُت

 كسفنل كطبضي نيانلا ةف فورس عادخاو اموي ار خاتم ءاج اذه
 نم وندت فوس كب مهطبرت يتلا ّبحلا ةقالع .فّيكتلا ىلع كتردقو

 یّتح . صعب a ودم ةعاوزاو ح وزن أ هب شي يذلا يدايتعالا روعشلا

 يذلا رودلا - ءيشلا ضعب ًاطيسبو ًالمم ودبت نأ لاجم كل حاتيس هلأ

 E .حيحصلا نلكشلاب بعل اذإ ءايتامز زيراك و هذى نأ انفي هناكمإب

 ةمجهلا دعب .حاجنل لا ةلصاومل ٍةقيرط لضفأو «حاجنلا ىلع دمتعت امزيراكلا

 ناك غنوت يستوام . .ارذح ىّتحو لب ااغ نوكت نأ يه «ةيئدبملا ةيتامزيراكلا

 ثعبت امزيراك ني کلا ىلإ ةبسنلاب هيدل ناك يذلاو ءاخماشتمو ا الح

 لجر يأ ةياهن ا تناك یا تاسكنلا نم ديدعلا ىناع .ةبهرلا ىلع

 ءاميلح «اّيلمع حبصيف ةميزه لک دعب عجارتي ناك هتكل ياکذ لقأ 2

 .ةّيسكع ٍلعف ةّدر نم هامح اذه .نمزلا نم ةهربل هلقأ ؛انرم

 «ينليقايكامل ًاعبت .حالسلاب دّوزملا يبنلا رود بعلت نأ :رخآ ليدب كانه
 الإ N لالخ نم ةّوقلا ب بستكي دق يبنلا نأ نم مغرلاب

 ىلإ جاتحي وه .اهمعدل ةمزاللا َةَّوَمْلا نود ًالیوط دمصي نأ عيطتسي نل هن

 ىبنلا نوك .!ورَبْجُي نأ ىلإ ةجاحب مهف ؛هنم مأستو هلن فوس ةماعلا .شيج
 نم يوق ًابناج بلطتي امنإو ءيفرحلا ىنعملاب ةحلسأ مزلتسي ال احلسم
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 َرإف ظحلا ءوسل .(لمعلاب يأ) لعفلاب همعدت نأ كناكمإب يذلاو ةيصخشلا
 الو ةطلسلاب اكس تمد ام كئاذعأ عم ةمحرلا يدع نوكت نأ ينعي اذه

 .يتامزيراكلا هقلخي ام لأ ٌءادعأ قلخي دحأ

 .ًايتاهزيراك اصخش فل نأ نم ةروطخ رثكأ ةىش دجوي ال ريع

 .ًايصخش نوكي مكحلا ىف مهبولسأو «ةّيديلقت ريغ تايصخشلا هذه
 .مهرثا يف ىضوف نوفلخي ام ابلاغ .مهتاّيصخش فّطتو حومجب اموسومو

 سانلا اهاريال يتلاو ةطرو يف هسفن دجي يتامزيراكلا ٌفلخي يذلا صخشلا

 امهم عضولا اذه بّتجت .فلخلا نوموليو مهمهلم نولفغُي مه .لاح ةّيأ ىلع

 هأدب دق ام عباتت نأ لواحت الف «هيدافت ناكمإلاب نكي مل اذإ .نمثلا ناك
 ةقثلاب ًاريدج ءايلمع كنوك لالخ نم .رخآ ٍءاجتا يف بهذإ ؛يتامزيراكلا
 قيرط نع امزيراكلا نم ابيرغ اعون دلوت نأ عيطتست ام ابلاغ كتإف ءاحيرصو

 نأ سيل نامورت يراه اهلالخ نم رّبدت يتلا ةقيرطلا تناك كلت .نيابتلا
 نم صاخلا هطمن ًاضيأ سّسؤيو لب تلفزور ثرإ ءازإ بسحو دمصي



 مجنلا

 ىعسي انمظعمو «ةيساق ةيمويلا ةايح ا

 موجنلا .مانماو ةظقيلا مالحأ لالخ نم اهنم بورهلل
 نم نيرخآلا نع نوزربيو ؛فعضلا اذه ىلع نوذغتي

 يف بغرن اننولعجي مهف ءزيمو باذج بولسأ لالخ
 نونوكي تقولا سفن يفو .مهتبقارمو مهتدهاشم

 ېه مهدعب ىلع نيظفاحم «نيريثأو نيضماغ
 .ةقيفحا يف دجوي ام رثكأ مهنع ليختن اننوعدي ثيحب

 ؛انيدل يعواللا ىلع لمعت مالحألاب ةهيبشلا مهتيصاخ

 نأ ملعت يهل الش دن نخ نوکر دق نسل نحل

 روضح راهظإ ةطساوب راهبناو باجعإ طحم يب

 .غوارملاو ريحملا نكلو قاربلا مجنلا



 ةوهشلاب دبتسملا مجنلا

 ةلّثممل ةجاحلا نع ٌنالعإ ىرج :ايناملأ نيلرب يف 1922 ماع نم موي تاذ

 تفاقم ني قف مجالا ا ق
 مايقلل ٍدادعتسا ىلع ّنك َّنهمظعم ناف e يتاوللا تاالتقتسملا تالتمملا

 ىلع .هيلع ّنهسفنأ ضرع كلذ يف اب ؛جرخنا هابتنا ىلع لوصحلل ءيش ّيأب
 لكشب يدترت تناك يتلاو «لترلا يف ٌةَباش ٌةأرما كلانه تناك دقف لاح ّيأ

 يف ةيناوهش ِةَباَش رودب مايقلل

 اهب تماق يتاللا ةبيرغلاو ةسئايلا تافّدصتلا نم ةدحاو اب مقت ملو «طیيسب

 ا تزرب دقف كلذ عمو .تايرخالا تايتفلا

 وردا دع كيتو: لك كتاك و فرن یت اورج محم تاک ةاعقلا

 اهبقار .راودالا عيزوت نع لوؤسملا جرخما روفلا ىلع اهظحال .ةقينا ةدالقب

 ةئفكنم اهيعارذ نيب ٍءودهب ورجلا لمحت ىهو ,فصلا ىف فقت تناك امنيب

 ةقيرطبو ءطبب كلذ لعفت تناك اهنإف ءًّنخدت تناك امدنع .اهسفن ىلع

 ةسملو ءاهب يشمت تناك يتلا ةّيولتملا ةقيرطلاو ءاههجوو اهيقاسب نتّفا .ةيحوم
 اهراتخا دق ناك .ةمّدقملا ىلإ هيف تلصو يذلا تقولا ىف ٠ .اهينيع يف ةدوربلا

 .شتيرتيد نيلرام ناك اهمسا ااا

 فيزوج يكيرمألا - يواسمنلا جرخلا مدق امدنع ء1929 ماع لولحب
 شتيرتيد تناك «قرزألا كاللا مليفب لمعلا أدبيل نيلرب ىلإ غربنريتش نوف

 ريشعلاو ةعباشلا رمغلا ن ةغلابلا

 تناك يتلاو الو  الول ىعدت ٍةأرما نع ناك قرزألا كالم ا مليف .نيلرب يف
 رولا كورا ن ت وک دا ر لاخلا لف ضن

 A علا فرعي نأ ىلع تصرح يتلا ش

 حرسملاو امسا ملاغ نق تيل ةَعئاذ نب
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 ءاضولا ٌئداهلا هجولا

 ناك يذلا ؛ءىش يا
 ادوجوم ةطاسيب

 دقتعا وه - ارضتنمو

 ؛ لاح هجو ناک 1

 هريغت نأ نکی اهجو
 ناك ريع همس قا
 نأ عيطتسي ءرشا

 .ء يش یا هيف اختي 9

 لزنمي هبشأ ناک دقل

 رظتني ليمج واح

 .روصناو تاداحكسلا

 عيمجب ىلحتي ناك

 ناك - تاناكمإلا

 ىلع دمتعي كلذ

 .هؤله يذلا صخشلا

 ًادودحم ناك مك
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 ناك ام لك ةنراقل اب

 أفئصمو ًارجنم
 . ًاساسأ

 «كرامير ايرام كيريإ -

 «شتيرتيد نيلرام نع

 رصنلا سوق

 شنيرتيد نيلرام

 ةراس ةلكاش

 امو ؛تدرانرب

 رارغ ىلع «ةروطسأ

 .نيارف

 هيردنأ نع سبتقم -
 «موجنلا نم ورلام
 ةمجرت «نيروم راجدإ
 درواه دراشتير

 ىأر امدنع

 ءالؤم نويلامجيب

 نشمي نهو «ةوسنلا

 ةعلوم ةأيح اذكم

 تراث دقف «ىذألاب

 اهتسرغ يتلا ةريثكلا

 سنج ا يف ةعيبطلا

 دق ا

 نأ نود «بزعاک

نأ غربنريتش نوف ىلع ناک اذل ؛ردقلا نم طحي هنأ ىلع رودلا ىلإ رظنت
 

 نيلرب ىلإ هلوصو دعب .هنهذ يف نك يتاللا تايرخألا تالّئمملا نم راتخب

 ةّيقيسوم ٌةّيحرسم ير نوف رضح دقف «لاح يأ ىلع «ةريصق ةرتفب

 ل :ألا كاللا يف ًارود هل دنسي نأ يف ركفي ناك اجر المع دهاشي يكل

 نوف دجو دقف «ةبشخلا ىلع ترهظ املاحو (ةّيحرسملا ةمجن شتيرتيد تناك

 رشابم لكشب هيف تقّدح .اهنع هيرظان عفري نأ عيطتسي ال هنأ غربنريتش

 يتلا ةقيرطلاو «ناقاسلا كلت كانه تناك مث نمو ؛لاجرلا ةقيدحتك ‹«حقوو

 يذلا لكمملا رمأ غربنريتش نوف يسن .طئاحلا ىلع ٍريثم لكشب اهيف تأكتا

 (.ةالول الزل علا اجو دق كاك .هتيؤرل مدق دق ناك

 لمعلا رشابو «رودلا ذخأت ناب شتيرتيد عنقي نأ غربنرتش نوف رت

 رّيغ .هتليخم يف اهرّوص يتلا الول ةلكاش ىلع اهاتإ ًالكشم «روفلا ىلع

 رظنت نأ اهمّلعو RE انف ازيع تير اذرعت
 .ةبشخلا ىلع امهأر دق ناك نيتللا ةسرطغلاو ةحاقولا سفنب اريماكلا ىلإ

 اهبّمعتي عوض - اهدحول اهب ًاصاخ ٍةءاضإ ماظن قلخ دقق «ريوصتلا أدب امدنع

 بابضلا ةطساوب ىجيتارتسا ٍلكشب ءوصلا اذه حصو «تبهذ امنيأ

 نكي مل .تبهذ امثيح اهعبت دقف «(هتعينصب» اشو ناك ذإ .ناخدلاو

 .اهنم بارتقالاب صخش يال حمسي

 :شتيرتيدب روهمجلا نتتفا .ايناملأ ىف ارهاب ًاحاجن قرزألا كاللا قمح
 اهيقاس نيب ام دعابت يهو اهينيع 71 حولت يتلا ةدرابلا ةيساقلا ةرظنلا كلتب

 ىلع هابتنالا لين يف اهتقيرطب ؛يتحتلا اهبوث كلذب ةفشاك «يسركلا ىلع
 تناك .غربنريتش نوف نع ادع نورخآ اهب ٌسِوُه .ةّمشم ىندأ نودو ةشاشلا
 نأ «تارثولوك اشاس تنوكلا ؛ناطرسلا نم رضتحُي يلجرل ةريخألا ةينمألا
 ىفشتسملا يف هتراز ذإ «هبلط as .ايصخش نيلرام يقاس ىري

 «.ديعس انأو ثومأ نأ نآلا عيطتسأ .كل كل ًاركش» لاقو دّهنت ؛اهتروّتت تعفرو
 ام ثيح «دوويلوه ىلإ شتيرتيد تنواماراب تاهويدوتس ترضحأ ام ناعرس

 اهيلإ هجتت نويعلا عيمج تناك «تالفحلا يف .اهنع ثّدحت نأ عيمجلا ثبل
 يف ةماشو لاجرلا دشا لبق نم قفار تناك .ةفرغلا ىلإ لخدت امدنع



 نم ةماجيب - اعم نأ ىف ةّيدايتع' ريغو ًةليمج ابايث يدترت تناكو «دوویلوه

 مث ؛ةنيدملا ءاسن عيمح لبق نم خسنتسُي رهظملا وا يلا كلذ ناك يلاتلا مويلا

 .ةضوملا ملاع يف ًايلك ٌةديدج ٌدحيص أدبت ثيح «تآلجملا ىلإ دتمي ناك

 ناک يقيقحلا ن ناتتفالا عضوم نکل رص دلا ألا .بير الب اههجو

 هو ل E E E نرد رخو

 .ديري ٍءيش يأ هجونا كلذ نم عنصي نأ ةطيسب ٍةءاضإ ةعدحخ ىلع دامتعالاب

 ناك ام سنت مل اهتكل .غربنريتش نوف عم لمعلا نع اريخأ شتيرتيد تفقوت

 ناك يذلا  غنال زتيرف جرخلا ناك 21951 ماع يف ةليل تاذ .اهمّلع دق

 ةاذاحمب هترايس دوقي - تيصلا ةئيتسلا ةعررم ا مليف ىف اههججوي نأ ددصب

 ةفاخم قرات نم 2 ا قف هويت فم ار ندع هكر

 جلا e 0 ءوطسلا

 : شتيرتيد تناك دقل

 .اياوزلا

i يع ê 
TY م 

 .رخ' اصخش تناك ول امك ءاهمسج ءاهيلجر ءاههجو سردت نا عيطتست

 نيرخآلا ىف ريثأتلل اهرهظم ٌةلّوحم ءاهلكش ةغايص ىلع ةردقلا اهاطعأ اذه
 ام دشأك لجرلا ريثت نأ اهنأش نم يتلا ةقيرطلاب امامت عّضوتلا عيطتست تناك

 هئاوهال اقفو اهاري لجرلا عدي ناك ريبعتلا نم اههجو َولخ «ةراثإلا نوكت
 .رطخلا وا (ةيّسحلا ةّيداسلا نوح روحمتت تاوزنلا هذه تناكا «هتاوزنو

 تاالايخ يف قرغتسي داخل ىلع اهدكاو وأ اهب يقتلي ٍلجر لک ناكو

 STS کک

 وأ ةشاشلا ىلع ناكأ ءانيعم 0-0 ا لا

 هب سوهلا ريثي ٌءيَش «ليمج ِءيش لثم تناك .يصخشلا ىوتسملا ىلع

 لمعب بجعُت ىتلا ةقيرطلاب هب بجعُتو ةبغتلاب هريغ نود هدحو وه ٌدبتسيو
Me 

 . ينف

 خفنن انلعجيو ةّيفطاع ةباجتسا دلوي ءيش وأ ضرغ وه دبلا وأ شتفلا

  219ىمجنلا ٠

 هي “رە هل ران Aes ناسا ع

 يه 0 0 2 0
 كلن ىف کل .<ج ور

 ىلع 'دامتعاو .عانشالا

 ار ةيتف ةبشوم

 اعني مل نإ :كرحتلا
N f 0 

 .كلذ لوق نم ءایح؛
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 لاثمتلا نأ ليخنيو

 :ةلبقلا هل ري

 هيلإ ثّدحنيو

 هاب نظو «هقناعیو
 هعباصأب رعشي ناك

 ناسا ف لشرف
 كلا ذل زينا "ىلا
 نأ نم ىشخي ناك

 ثيح ٹامدک رهظن

 .محللا طغضي ناك

 نايحألا ضعب يف
 ءايرطم هبطاخي ناك
 قرخأ ٍنايحأ يفو
 اياده هل بلجي ناك
 يذلا عونلا نم

 هب عشمتست

 ناك ...تايتفلا

 لاشمتلا سبلي'
 متاوخ ا عضيو «ءاسنلا

 اا

 تادالقو «هعباصأ يف

 لوح ةليوط

 ًاضيأ تحبصأ قلح ا

 «ةروصلا نم ًاءزج

 0 .هددصب ِءيش يآ ليختن نأ عيطتسن اَنإف ضرغ ها ام اا

 ال ثيحبب ريبك | ٍلكشب مهلعف تاّدر مهمكحتو «نودّنعم و

 يفضل نأ عيطتسن الو اهب علولاو سوهلا عيطتسن ءايشأك مهار نأ عيطتسن

 ىلع ةردقلا نم: يتات (شتنك ) ة ار دارت هزل لق ا اع
 اديدش أقلعت هب قأعتن ضرغ ااو ضرغ يأ سيو «ًئيش وأ ًاضرغ حبصي نأ

 .ةذع تاوزنو تالّيخت رفحي ضرع ءانسوهو انباجعإب 00 دبتسيو

 ةهلإ و ءأ هلإ لاثمتك «لامكلا لاثم مه (ةوهشلاب نودبتسملا) نويشتفل وّيشتفلا موجلا

 تاذلا عع دعبلا وه يساسألا هطرش .ايوغمو ًالهذم نوكي رثألا .ةينانوي

 رغ كسقن ىرت تنك اذا و يفحتلا» نيب ام ةلصافلا ةفاسملا)

 .رثألا زرعي فوس مالحألاب ةيبشو ّيريثأ دهظم .كلذك نورخآلا كاريسف

 فولو ةوهع وأ تامارتلا نود ةا ربع: قطا اشيا فاق كنا

 عيمج نيب نم .كماهتلاو كيف قارغتسالاو كيلع ءاليتسالاب سانلا بغري

 ؛هجولا وه اهاوقأ ناف «(أيشتف) ًايسوه ًاهابتنا يعرتست يتلا كابن اعا

 رحاس ضومغب عسي هاَيِإ العاج (ةّيقيسومه ٍةادأك كهجو نزوُدُ نأ مّلعت اذل

 زربت وأ نيرخآلا موجنلا ربت نأ ىلإ رطضتس كلنأل ًارظنو .نيرخآلا يف ريثأتلل
 تناك .هابتنالا تفلب مستي ًابولسأ روطت نأل جاتحت تنأف مهنم رثكأ

 رهيب ىّتح ةيافكلا هيف امب ًاقينأ ناك اهبولسأ «نفلا اذهل هَذه ٌةسرامم شتيرتيد

 نيّصاخلا كروضحو كتروص «رك ذت .رسأيو دبعتسي ىّتح ةيافكلا هيف ام ابيرغ

 نم عونلا هذهب طرخنم كّنأب ساسحإلا .اهب مكحُتلا عيطتست داوم امه

 ديدج كتأو ٌةلزنم شاو قوفتم كأ ىلع كنوري سانلا لعجيس بعللا

 .ديلقتلاب

 اذكه ... دوعقلا ىشل ا يف ةيعيبط ةقيرط اذكه اهيدل ناك
 هابتنالا ىلع ذوحتست تحبصأ ثيحب «تاءايإلاب داصتقا

 ةيضاخ اهيدل ناك ...(يل هس ل
 ةبيهم نوكت نأ اهناكمإب ناك :ىلوألاو ةيبساسألا ا
 .ءيش يال اهلعف مدع لالح س ةمخفو

 شتيرتيد نيلرام نع اهثيدح ضرعم يف سائراد يليل ةينيلربل للا ةلثمملا -



Tyىموقلا هنسلا كلت روم نم عيباسا ةدع رمق 1960 ماع نم روع 2 يع لا ةنسلا كلت غ  

 ف كوج نا اما ىلع كامورت ىراه قباسلا 9 سيئ رلا اغا «يطار قعدنا

 نم فاك ٍددع معد ىلع لصح دق ناك يذلا  يدينيک

 اذهل ةبسنلاب ًاّدج ةربخلا ليلقو ًارغ ناك - ةسائرنل هبزح حّسرمك هرايتخا
 ىلع ثب 0 رز ىلإ اعد :ةلهذم تناك يدينيك ةباجتسا .بصنملا

 صم رمت ولا ةيم ارد تزربأ .ناريزح 4 يف ةمألا ءاجرأ لك يفو ٌةرشابم ءاوهلا
 ا اك استني وأ هری ماف كلذلو ةزاجإ يف فن ناك هنآ عقاو لالخ

 ةفرغ يدينيك لخد .رّرقملا دعوملا يف ءاهدنع .هسفن ثدحلا ناو نأ نأ

 دق ناك هلأ كذب اذب .جدود ةنيدم لخدي ٍةدمعك ةعساو ئطخب رمتؤملا

 «هبزح نع ةسائرلل نيحّشرم رايتخاب ةّصاخلا تاباختنالا عيمج يف ضاخ

 .عطاقو ٍلداع وحن ىلع هموصخ مزه دق هّنأو ,دهجلاو لاملا نم ةربتعم ٍةفلكب
 دلب دلبلا اذه» ؟ةّيطارقميدلا ةّينمعلا لوح رودي ىّتح نامورت نوكي نمف

 لبق نم 3و ءاعافت را رك ا قرم حبصأو «هثیدح يف يدينيك ىضم ؟ «ّيتف

 ...بلقلا تف لازي الو ... نيعفاي لاجر

 ىوتسمب نوكي ةداقلا نم ٍديدج ليج ل ا نم تقلا لاح . ائ يدج

 نأ ىلع 'وقفاو يدينيك ءادعأ یّتح ؛ («.ةديدجلا صرفلاو ةديدجلا تالكشملا

 لڪ ااو نامورت يدحم نادآ .نعاشملل اک رحم ناک مويلا كلذ هباطخ

 ناك .ةطلسلل ميدقلا ليجلا راكتحا امنإو هتربخ َةّنق نكت مل ةلكشملا :بقع

 ةبقحلا كلت نم
 أنس ربكألا

 ًةّصاخو «ىّتح نيد هباشي يدينيك ناك .ةيتضق الب روث يف نيد سميج وأ
 .ىداهلا ظفحتلاو ةّيلالقتسالا ءاميسب

 نل ةميدقل دقل ا «رّيعتم ملاعلا

 ًامالفأ نهذلا ىلإ ىعدتسا هؤادأف «هتاملك ةغالب سفنب هب 7
 نداق انا قرم تاما ساريا وهو ناس ىف دال آلا

 ذخّتا «نيتطارقميدلا حّسرمك هيلع ةقفاوملا تمت نأ دعب رهشأ ةّدع دعب

 ناك .نوسكين دراشتير «يروهمجلا همصخ دض لاتقلا ةّيعضو يدينيك

 حرطتس تناك يتلا ةلكسألل ةمزاللا تاباجإلا ملعو ؛نهذلا ٌداح نوسكين

 يتلا ءرواهنزيآ ةرادإ تازاجنإل ٍتاءاصحإ دروي وهو «سفتلاب ٍدادتعاب رواحو
 ضي الا :تاشابك ىلع :تاريماكلا ءاونضأ كن نکل سكر بتئاک اهبف مدخ

 ةقالح ىلإ جاتحت تناك يتلا هنقذ  حابشألاك هتروص تناك دقف .دوسألاو

< 8 
 ناش ردت , نأ

 .هریرس هغی, امهاعدو

E 
 سونيف لج ر ھم هى «

5 SE CRF 7 
 ۵یھب افتحي 1 ىذدلا

 0 ر ونا

 يف ههبا انكس لاش

 كاك ٠ صضربق ل ئ

 دن دع يرجي

 :تا'ريعشصجلا تارقبلاو :تا فصلا تا ا

 اب نت 5 ا
 هم هععد كورلا تود د ن أ ر! حرر

 نم بهدتاب ةياطماو
E REا ا ا  

 تلا هسا رج
 س

 ر ا 1 =
 ×<بداما بلع قف بسنت

= 

 م اا ناك امسب

 ةيجلتلا ٌهقانعا قدي
 5 1 و و یک 1

 تاحتدل تاك .٠ مخ اے احدا ناك دنا

 روختبلا ر م دعاصتي

0 01 

 نك امد

ae e E 
 دنع اهقاو ل ويل مجيب

 ر ر“ بالحل

 مدق نإ دعب :حبذم ا

227 
 ادم ٠ ًالئاق ءعوضخب

 ةهلألا اهنا ديك

 بهو ىلع نيرداق
 انأف :ءايشألا لك

 نوكت نأ وعدأ
 رج مل - «ينجوز
 ءارذعلا# ةا ىلع

 ىهنأ لب ««ةيجاعلا

 للم ةدحاو» :هلوقب

 الإ .٠ ةيجاعلا ءارذعلا

 «ءارقشلا سوني نأ
 ةرضاح تناك ىتلا

tf 

 ءاهديع ىف اتصخش
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 ةالصلا ىزغم تمهف

 نأ ىلإ ٍةراشإكو
 ةعوبطم ناك ةهئالا

 «ةقرلاو مركلا ىلع
 تلعتشا رانلا نإف

 ًاناسن ٌةقلطم اتال

 .ءاوهلا ربع رانلا نم

 نويلامجيب داع مدنع

 هجتوت دقف هتيب ىلإ

 لاثمت ىلإ ةرشابم

 «بحأ یتا ةاسشنا

 كيرالا فرن ختا
 اد تدب .اهلبقو

 اهيد سلو «ةيناث
 - ب جاعلا دقف - هيديب

 مئالما لكشلا

 ىلع ضرعلل

 نم ٌراثا .ةردوبلاب ةاطغم تناك (اهتفاثكو اهون ةعرسل) ءاسملا يف 25

 O ير اصلا م يجر ادا يعل هس ووو تناك قرعلا

 هذه هقلقي ناك يذلا ام .ابلصتم هدسجو «تاهاحتالا لک يف نارظنتو

 نأ نوسكينب يرح ناك مك .ًاعَورم ناك يدينيك نيبو هنيب نيابتلا ؟ةجردلا
 يف مهبطاخو ةرشابم هروهمج لويع يف رظن يذلا يدينيك همصخ ىلإ رظني

 ةغلب نوسككين ملكت اذإ .لبق نم يسايس يأ لعفي مل امك مهمون فرغ

 نيد ممم ءانب نع «ةيّرحلا نع ملكت يدينيك ناف «نيصافتلاو ماقرألا

 0 وتو ًاقداص ناك هيولسا .ةّيدايرلاو ةّيعيلطلا اكيرمأ حور ةداعتسا نع

 اشا القم نولّيختي هيعمتسم لعج هّنكل «ةدّدحم هتاملك نكت

 يارلا تاعالطتسا يف يدينيك مهسا تقلح «ةرظانملل يلاتلا مويلا يف

 تافاتهب تايتفلا دوشح هلبقتست تناك بهذ امثيحو «ةّيبئاجع ةقيرطب

 يدينيك يک اج ةليمجلا هتجوز .نخرصيو نزفقي ّنهو ليلهتلاو ناسحتسالا
 تحبصا نالا .ريبعتلا زاج نإ اًيطارقميد اريمآ ناك دقل «هبناجب تناك

 ةيباختنالا ةرودلا كلت ىف ًاسيئر َبْحُشا .ثادحأ نع ةرابع ةزفلتملا هتاروهظ
 را 00 ىلع اأ ۰ هب 8 و لإ باطخ

 فقو يدينيك 00 ارو اا دقو 0

 لدابتل ٍدادعتسا ىلع اتم ٍنحاو ي ا دقتعأ الو :دّمألا بطاخيل فطعم

 نيذلا ينافتلا .ناميإلا ءةقاطلا .رخآ ليج يأ وأ بعش يأ عم عقاوملا

 كلت جهوو - هومدخی نيذلا | لكو aa اذه يف مهرضحتسن

 .ملاعلا ريني نأ قحب عيطتسي رانلا

 الو دقت ال ةّيفحص تارمتؤمب يدينيك م تلت يتلا روهشلا ربع :

 .قباس سيئر يأ هلعف د ىلع ؤرجي مل يذلا رمألا 0 ا 00

 كلتو نينيعلا كلت : فل رودي ناك يذلا | ام کک م لو باع
0 

 تدر اهءارق تآلجملا تظاغأ .هنع 0 فرم کک ا

PPفز سرک اجر هّنأب ساسحإلا ٠ اا 508  mkىنأبو  

 .مهل ٌدنك نيرحاسلا موجنلا عم طلتخي ل زجر ؛كلذ نم مغرلا ىلع كلذ

 واو 5

 ترهصتنا



 ةلاكو ياضفلا قابس - ةدحاو ةقتوب يف روصنا عيمج

 وصلا ةمزا ءانثا ةعاجشب تييقوسلل يدينيك

 ةهجاوم ا

 دق ناك أمك امامت ةیبوکلا خي

 .نامورت هجاو

 هباهذ لبق عمتسي ناك هنأ ةلباقم يف يكاج تلاق :يدينيك لايتغا دعب
 هيلإ ةبسنلاب ةلضفملا ةّيحرسملاو ةيقيسولا ياودورب تاّيحرسم ىلإ مونلا ىلإ

 فرع ناكملا كلذ ناك ر ةعطاسم ةريصق ا ن 3 ةّرم تاذ كلانه

 نکل ءيكاج تلاق .ءامظع ءاسؤر اددجم كلانه نوكيس .توليماك مساب

 ثجشت دق «تولیماک» مسا نأ ادب « .رخا توليماك» ًادبأ كلانه نوكي نل

 َنرت بتكملا يف يدينيك اهاضق يتلا مويلا فلألا نم العاج .ناهذألاب

 .ةروطسألاك

 اولا ع وردم اد ناك کا یا ارقا

 نكي مل يذلا رمألا يجول لم رثكأ يدوويلوهلا عباطلا ًاضيأ هيلع بلغ
 يدينيكو .ةّرم تاذ مالفأ جتنم ناك .ءفيزوج e دلاوف :عئجافيل

 نود نيدّتمملا رشاعي وهو ءدوويلوه يف تقولا ضعب ىضمأ دق ناك هسفن

 لكب صاخ لكشب نتثفا .ًاموجن مهلعج يذلا ام رّوصتي نأ ًالواحم ةفلك
 لصقي ناك ام ًابلاغو ؛تنارغ يراكو «تفیلک يرمغتنوم «ربوك يراغ «نم
 .ةحيصنلل ًابلط تنارغب

 ءعيضاوم لوح هلمكأب دلبلا ديحوتل ةقيرط تدجو دق تناك دوويلوه

 دشج .برغلا نع ةميظعلا ةّيكيرمالا ةروطسألا ابلاغ  ةنّيعم ريطاسأ وأ

 تفيلك «كريرطبلا دسج نياو كوج :(ةّيروطسأ) ةيفارخ أط اطا ماظعلا موجنلا

e 8و ءامسلا نم 0- قرس 0 سويثيمورب ىلإ ةبسن)  

 ن 08-55 هلآ امنإو نيناف رشب 00 م ءالؤه 3

 ترطأ نق يدينيك تاكرحو لاعفأ لك تناك .تالايخلاو مالحألا مهلوح

 مههجاو امو ا لداجتي مل .اهبلاوق يف تعرفو دوويلوه فارعأب

 سلجي وأ فقي يأ) ٍتاّيعضو ذخّتي ناك .(ةّيحرسم) ةّيكيتامارد ةقيرطب

 تاراهم «نويزقلتلا

 < م دامت
 س 0

 ,ةيئوطبلا تايزاحاشلا

 6 ىعادب لأ ءاكدلاو 0

 داك یدک نإف

 3 E 2 بهل

 راهضإل هرّتعف اب 1 س

 هيك هيزيشات هتصخش

 n ع
 ريغ نم دحا .هسهم

 عيضاومو ةغل لذ

 «ريهامجلا ةفاقتث

 دو هاوه ۰م ةضاخت ۾
 ر“ ر هسا -

 ٤

 حلالا أ ق
 اک کو ولت

 هده لالح نم 1 هب

 7 حر ها 1

 رابخألا رهعج
35 

 5 مالفألاو مالح ألا

 هبشأ

 مج ملفعا حبصاف

 نرقلا يف يتئامنيس

 سره «نامله ن وج -

 ةروطنما یدک



e 224ءاوغإلا نف  

 يدينيك ف نوج

 ةيكيرم 1

 لأ انيأر دق اننكل
 اذإ موجنلا خيرات

 ةرهاشك هانربتعا

 اج ءرزكي «ةيفامجإ
 هادم عم بسانتي

 خيرات ء«همجحو

 ةهنالا مامأف .ةهلالا

 إف (موجنلا مامأ)
 يروطسألا نوكلا
 ناك (ةشاشلا)
 وأ حابشألاب الوهأم
 ةيبح ا فايطألا

 نيرملا هكر رج

 ليدبلا) ةهلآلا دنع
 (.مجنلا دنع

 هذه نم ةع ه
 تذختا دق تايلجنلا

 «ًاماوقو 7 جيردتلاب

 ًالكش تذحخأ

 ترهزأو تمخضتو

 ههلأ حبصتل
 امنيو .تاهالاو

 تامجنلا  تاهالإلا

ظنلا تفلل ةنيعم ةقيرطب
ظانلا رحست قرطبو (ر

 تجوز عم ناكأ  ر
0 

 e روضحا «هّيهج ولا ريباعتلا خمسنتسي ناك .ةّصنملا ىلع هدحول م مأ هلافطأ

 يصف حبصي ناك هتکلو ةسايسلا ليصافت شقاني مل
¢ 

 هما دغ

Eںایمارب عن هناص . 

 دخوب نأ هنأش نم يذلا عونلا نم «ىربكلا ةيروطسألا عيضاوما لايح
 | ماقملا يف دجْو يدينيكف «نويزفلتلل ًاَدَعُم ناك ا كو ةف

 يدينيك كرح .انمالحأ تمزال ةروصلا كلت .زافلتلا
 7 ا ع ةفانعلا كي نأ ديف 5 0 | ىلع ٍةروصك
 ش 3 ۰ يرمأ ةءارب ا ليلق ريغ تقوب هلايتغا

 مختلاب فرعي ام لالخ نم اذه هؤادن ىلجتو «ةّيدايرلا حورلا ضاهنتسال

 يدينيك سيئرلا دهع يف م مد ّيعيرشت جمانرب وهو) ديدجلا
 روجألا نم ىندألا دحلاو ناكسإلا نيناوقو ةّيداصتقاو ةّيعامتجا تاعيرشت

 (.مجرتملا :مالسلا ةلاكو ءاشنإو

 وه يروطسألا جنا لا نوكي ابو ةّيصخشلا طافأ عيمج ني نم

 عاو لكشب ةک ردم تائفلا عيمجل ًاقفو سانلا مسقني .قالطإلا ىلع ىوقألا

 1 ليحتسملا نم هّنإف اذل . يسايسلا ل 0 نيدلا (ةقبطلا «سنجلا ا

 دامتعالا لالخ نم «تاباختنالاب اب زوفت نأ وأ (عساو ب قاضن ىلع ةطلسلا زرحت

 .ىرخأ ِءاصقإ ىلإ ىوس يددؤت نل اهنيعب ةئف يأ ةدشانمف ؛عاو كاردإ ىلع

 ملعن انلك «نوناف انلك .هب كرتشن ام ريثكلا كلانهف ىعواللا ىف نكل

 دشاني ءيش الو ؛مهتايصخشو انئابآ ةمسوب انمِسُو دق انلك «فوخلا

 يتلا  ةروطسألا طامنأ .ةروطسألا نم رثكأ ةكرتشملا ةبرجتلا هذه رضحتسيو
 ةهج نم دولخلل شطعتلاو ةهج نم زجعلا رعاشم نيب ام عارصلا ةجيتن دلت
 0 لك نهذ قامعأ يف ةعوبطم نوكت  ىرخأ

 (زومرلا يف) اهيف تْنعُب دقو ةروطسأ زومر مه نوئيروطسألا موجنلا
 3 يتامنبجلا مهروضح ردفا الو كيلعف مهاوت لكك يكل .ةايحل

 نورسأبو اغا يدراب نونوكي فيكو ريم ًابولسأ نوتبتي 0

 ةةيروطبألا ةهيصخشلا (ةفقو) ةعضو ل احتنت نأ كيلع مث نمو .راصبألا

 هذه دحأ ْذخَنا يذلا مجنلا ةعضو) .رماغملا .ميكحلا كريرطبلا ءرئاثلا
 الف ؛ةّيفخخ تالصلا هذه لعجا (.بولطملاب يفت دق ةّيروطسألا تافقولا

 بجي كلاعفأو كتاملك .يعاولا لقعلل ةبسنلاب ًةحضاو نوكت نأ أدبأ بجي

 لماعتت كأ ودبت نأ بجي ؛يحطسلا اهرهظم نم دعبأ ٍتاليوأت يعدتست نأ

 نّممضتيو



 بح كرو اياضق عم 4 زيضافتو ةيساسأو ةدّدحم ا

 نيل سر نأ ت «هباشم وحن ىلع ,ءكمصخ :یبضوفو اطلس «هرکو

 دغوو ناديك 57 ةسفانما و ايجولويديألاب لصتت ودع دّرجمك

 امارد الطب كاب لعجاف ادل را ا دج رثاتل انلا .ناطيشو

 نونوكي ا كعم نوهامتي .ةميظع
 1 اودهاشي نأ طقف نوعيطتسي مه . كمل ىلع نيرداق

 سانلا ءد  فلتفاسمت ظفتحاو
 س = و

 مولعلو تايرظننا عم تناك امت رثكا «ةياورلاو «ةيثوطبلا صصقلا
 . ةيتسايسلا

 يدينيك نوج ةافو نم عوبسا دعب «يدينيك نيلكاج -

 ةيصخشلا ىلإ حيتافملا

 و «يعولا ز زواجتي نأ ىعسي يذلا ءاوغإلا نم عون وه ءاوغإلا

 ببسلا .كلذ نم ًالدب يعاواللا لقعلا كّوحي

 «ةحضاو لئاسرب انرطمتو ءانهابتنا لينل سفانتت ىتلا زفاوحلاب ًاريثك نوطاحم

 دوخحسُن ام اردان نيدلاو «حيرصو ينلع لكشب نيتسايسلاو نيبعالتملا سانلابو

 عفاودلا لبنب ًاكيكشت رثكأ ديازتم لكشب انحبصأ دقل .مهب عَدحُن وأ

 نم «هيعو ةبطاخم لالخ نم ًاصخش عنقت نأ ٌلواح .اهتيريغو ةيناسنإلا

 لك فشك لالخ نم «ظمحت نود نمو ةحارصب ديرت ام لوق لالخ
 .هلهاجت بجي رخآ جاعزإ دّرجم تنأ ؟لصحت نأ لمأت اذام ىلعو «كقاروأ

 نحن فيس كو ارو وو

 لوصولا نف يأ ءءاحيإلا نف مّلعتت نأ كيلع ريصملا اذه ىشاحتت يكل

 لصتي يذلا ملحلا وه يعراللا نع ًاحاصفإ رثكألا ريبعتلا .يعواللا ىلإ
 انمزالت ام ًابلاغ هّنإف ملح نم ظقيتسن امدنع ؛ةروطسألاب ةدّقعم ِةقي

 اهّنأل انراكفأب دبتستو ان ًاسجاه مالحألا لكشت .ةسبتلملا هلئاسرو هروص
 ا الاغ «نييقيقحلا صاخشألاب ةكيلم يه .يقيقحلا ريغ عم يقي ١ جرمت

 ثيح «ةّراس ةقيرطب ةّينالقع ريغ يهف كلذ عمو «ةّيقيقح عاضوأ نم لماع

 225 م محنلا

 ا ةنسناب نمشي

 تاطيسو :نحبصيل

 لوب ام ددج

 لبو ىلايخ ا , مالح 9

 هەو / لجرلا ةاح

 ملاع

 « ...ضر ١ یاع
4 

 2 م الف ال“ لاعب

 «ةليزه ةقيرطبو ءمه
a 

 نم نويروطسأ لاطبا
f :5  

 رحب مهل هيح ا

 ىمسأ تاغضص ىوذ

 لاا تافص نم

 207 77 ا
 ها اشم هه محا

 »ل

 ام اضعب ب رني

 س ص

 ىنوطبلا رهوجا

 يأ - مليفلا ةل/ل طبل
 يوامسلا ا
 يي كلاو - يروطس ا

 هذه هرودب ينغب
 نم رهوج ا وا ةذام ا
 اه/هتمهاسم لالخ

 ا امدنع .ةضاخلا

 «يجنلا ةروطسأ نع

 ا عيش لوا إف

 ىتلا هينأتلا ةيفمع وه

 ٠ «لفملا اهل عضخي
 ىتلا ةيثمعلا ىهو
5 
 .ريهامج ا

 ءنيروم راجدإ -

 ةمج رت .موجنلا

 درواه دراشتير



 ءاوغإلا نف 6 ٠

 :سنجلا 2 ا

 ةيتسنجلا «ىشأ

 ةبلاط :ةنهم ا «ةيتاطيرب

 [نیبرود انايد]» بط
 ىندوبعم تف

 ىلوألا ةيئامنيسلا
 نأ تورا اا
 «ناكمإلا ردق اههبشأ

 تك الك نانو
 بوث بلج ددصب

 تنك يف «ديدج

 يتعومجم يف ثحبأ

 تناك امتع لءاستأ

 لّدعأو لمف انايد
 ةصاخ ا يلعف دودر

 ه «...كلذل اعبت

 :سنج ا «26 :رمعلا

 :ةيمسنج ا «ىثنألا

 تعقو دقلو .ةيثئاطيرب

 منحلا يف ِءيش لك ناک اذإ .قيوشتلاو ةراثإلا يصاقأ ىلإ قئاقحلاب 08
 رعشنسف «ّيقيقح ريغ ِءيش لك ناك اذإ ؛انيلع وف هل نوكي نلف هايي

 ريغو يقيقحلا) نيرصنعلل هرهص .هفواخمو هتارسمب الاغا ًاقلعت لقأ اننا

 قراخلا» E .اندراطيو و انباتني هلعجي ام وه (ي ةيقحلا

 ٍنآ يف ًافولأمو ًابيرغ ودبي م ٌءيش :«ةعيبطلل

 وهو) وقاجيدلا يف  ةظقيلا ةايح يف ةعيبطلل قراخلا ًانايحأ ربتخن لحن
 ربتخي ةقيقحلا يف هنأ نم مغرلاب لبق نم ام ةبرجت ربتخا دق هلأب ءرملا روعش

 ديعي بیرغ دخ ,ةتبئاجع ةفداصم «(مجرتملا :ىلوألا ةّرملل ةبرجتلا هذه

 .هباشم ةيثأت مهل نوكي نأ سانلا ناكمإب .ةلوفطلا نم 3 نهذلا ىلإ

 ليبس ىلع ؛لوهراو يدنآو يدينيك لثم ٍلاجر دوجو «تاملكلا ؛تاءاميإلا
 ال دق :ءاوس ٌّدح ىلع يقيقح ريغ وه امو يقيقح وه ام نوعدتسي «لاخملا

 اهصوخشو مالحألا زومر لثم مهتكل «(؟ًاَقح اننكمي فيكو) اذه كردن
 ؛مهحرم ءمهصالخإ عقاولا يف مهيسرُت صئاصخ مهيدل .انل ةبسنلاب

 وأ ًامامتها مهئادبإ مدع) مهظَمحت ّنإف تقولا سفن يف نکل - مهتيناوهش

 ةبيجعو ةفولأم ريغ) ةيلايرس نوكت داكت يتلا مهتاّيصاخو «مهخماشت «(افطع

 ملاع نم جرخي ٍءيشك نودبي مهلعجت (عقاولل يمتنت ال اهنا ودبت ثيحب
 .مالفالا

 ىوتسملا ىلع ماوس .سانلا ىلع ٌديتسمو ّيذاوحتسا رثأ طامألا هذهل
 نيتيحانلا اتلك ٠ نم مهكلمتب بغرن اننولعجيو اننووغُي مهف «صاخلا مأ ماعلا

 «مالحألا ملاع نم اصخش كّلمتن نأ نكمي فيك انّدكل .ةّيسفنلاو ةّيدسجلا

 ةايحلا يرحاسو ينتاف نم ًادحاو ىتح وأ ءايسايس وأ اًيئامنيس امجن وأ

 اننوك مهب نيسووهم حبصن ؟انراسم نوربعي دق نيذلا «لوهراو لثم «ةّيقيقحلا

 ةرهاظلا هذه ىَمسي يزتنيريف رودناس سفنلا ملاع .يعواللاب مهدلقن نحن

 جمدن نحن ءانب صاخلا انألا نم ارج حبصي رخآ ٌصخش ” :(ريغلا ميق ينبت» ب

 ةرداغلا ةيئاوغإلا ةّوَملا يه كلت . ًايداه ادبم حبصي ثيحب انسفن يف هصخش

 ىلإ يأ «ةرفيش ىلإ كسفن ليوحت لالخ نم اهلاحتنا عيطتست ٌةَوق «مجنلل
 دوهفاتو نولذتبمو نوّيداع سانلا مظعم .يقيم ا ريغو يقيقحلا نم جيرم



 ك0 وتم وجت ىلع

 كسفن لعجت نأ وه
€ 

 هلعفت نأل جاتحت ام .ايقيقح هوك |

 نم عبنت نأ بجي كلاعفاو كتاملك .ةقرلا غلاب را كلفت

 تاق نع لم .ةنيعم ةجردب ةَضاَفِضَف نوكت نأ كيعوال

 نولءاستي اللا لعجيس ام كصخش يف ةمس نع رخخألاو نيحلا نيب فشكت

 .ةقرعملا ىح كنوفرعي اوناك اذإ اًمع

 :ائجافم

 فصن نحنو «مالظلا يف مديفلا دهاشن نحن .مالحألا ملاع قلخ ديعي مليفلا

 سيل اذه .ةرصاعنأ امنيسلا تاعادبإ نم ءادبإ وه مجنلا

 فقاوم ةتوافتم تاجردب رّوصتو :ةيافكلا هيف امم ةّيقيقح روصلا .نيمئان

 .ةيقيقح تسيل اهّنأ ملعن - روص «ةجرجرتم ٌءاوضأ ؛«تاطاقسإ اهتكل «ةّيعقاو
 ت قلل اسما اک د ره صح جاا وأ انك

 .مجنلا تقلخ نم
 .دوشحلا او بدیع نونوكي نیلتمل ملّثمملا ْنإف «حرسما ةبشخ ىلع

 امنيسلا نكم يذلا رمألا .ًايدسج مهدجاوت ةجيتن مزاللا نم رثكأ نييقيقحو
 يتلاو برق نع ةذوخأملا ةيئامنيسلا تاطقللا وه هليكشتو مجنلا عينصت نم

 كنهذ المي ام ,ةطيحملا ةكيبلاو قايسلا نع ئجافم لكشب نیلتمملا لصفت

 ريثكلا ءيشلا فشكت ال اهنأ ودبت برق نع ةذوخأملا تاطقللا .مهتروصب

 نع أيش حملن نأ عيطتسن .مهسفنأ مهنع امو اهنوبعلي يتلا تاّيصخشلا نع

 انه يت نال .اههجو ىلإ بثك نع رظنن امدنع اهسفن وبراج اتيرج

 ضيرغ ةوضح كيدل نوكي نأ بحي لو .مجنك كسفن لكشت تنأو

 ةطقللا اهب المت ىتلا ةقيرل لا سفنب فدهتسملا لقع المت نأ نم كلّوخي اذهك

 زربت كلعجي روضح وأ بولسأب ىلحتت نأ كيلع .ةشاشلا برق نع ةذوخألملا

 نوكت نأ نود نکل ؛ملحلاب ًاهيبشو ًاضماغ نك .رخآ ٍدحاو يأ ىلع قّفتتو
 كيلغ ريك ملا لغ نيرداق ريغ اونتوكي نأ شانلا ديرت ال تنا ًائاغ وأ ًاديعب

 اا نوكت ال امدنع مهلوقع یف كوري نأ بجي .كركذت وأ

 .ةيموجن عشت يتلا ةطقنلا وهف «ريبعتلا نم ًايلاخو ًاضماغ ًاهجو من «ايناث
 مهتاب نأو ؛دوديري ِءيس يا كيف اوؤرمي نأب سانلل ح دمسي اذه

 ةف ريب نا الدب .كحور ىّتحو لب «كتيصخش اوري نأ نوعيطتسي

 حبصأ دق ىمالحأ
 2 الحض

 ريم يا .ياج 5

 ةيتاضيربلا امنيسلا

 اهروهمج رب

 ىئادبلا ناسنإلا

 7 اناثوأ لجتبي

 مآ ؛رجح او بشخ ا

 رضحتلا ناسنإلا

 محللا نم اناثوأف
 .مدلاو

 وش درانرب جروج -

 ةعشأ فداصت امدنع

 ًافاص ايش نيعلا

 - لقصلا نسحو

 ًالرقصم اديدح ناك أ
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 «ءام مآ ًاجاجز مأ

 يأ وأ ءاقازب ًارجح
 ةعاحل ىرخأ قدام

 ةعّمتمو ةءاضوو

 «قلأتلا «

 ةعشأ إف ..
 قنورلاب

 . زلألتلاو

 سكعنت كلت نيعلا

 دهاشلاو :ٌةدئاع

 هسفن یری بئدنع

 ةيزر ىلع لصحيو

 هارت ام اذه .تاذلاب

 ؛ةأرما ىلإ رظنت امدنع

 كن قلا كلذ يف

 كأ ول امك نوکت
 نم كسفن ىلإ رظنت

 .رخآ

 فوط «مزح نبا -

 نف يف تح ماجا
 دع لا را
 .يآ ةمجرت «برعلا

 يرييرأ .ياج

 ةديحولا ةعومج ا ذإ

 ءاوغإلا نم ةههنا

 اهتجننأ يتلا يعامج ا
 [يه] ةئيدح ا روصعلا
 مالفألا موجن ةعامج
 يدوبعم وأ
 اوناك دقل ...ةشاشلا

 جا .نإفءتطاوتلا نع رييعتلا يف فو قرشا نأ نم الادب فرو

 هجو ىف ةيذاوحتسالا ةّوَقلا تناك كلت .تاليوأتلاو تاريسفتلا يعدتسي

لا يدينيك ىتح وأ « شتي رتيد دا لير
 رارغ ىلع اهغاصو هتاريبعت لكش يذ

 .نيد سمياج دنع ىتلا كلت

 و ًايكيمانيد يحلا صخشلا نوكي ةروصلا وأ ءيشلا نوكي امنيب ًاريغتم

 نأ صخشلا عيطتسي .هتييلس لالخ نم اتاليخت حي هتكل العفتمو ًادماه
 لاجد .ضرغلا وأ ءيشلا نم ًاعون حبصي نأ لالخ نم ةّوقلا كلتب رفظي
 ديد حار نم ناك نامرج ناس تنوكلا ميظعلا رشع نماثلا نرقلا

 e تادلبلا دحأ يف ئجافم ٍلكشب رهظي ناک .مجن عورشم

 ي وكب >: مل ههل نکل ةديدع تاغلب لكم ناک و د یتا نبأ خف

 3 ااش سيئ هلأ يلجلا نم  هرمع ناك مك ًاحضاو نكي ملو .هنيعب
 ليللا يف جرخي تنوكلا ناك .ةحّصلا نع مني ٍءايضب عمتي ناك ههجو

 هلوصو لكش .ةلهذم تارهوجم يدتريو ءداوسلاب حشتي ًامئاد ناك .طقف

 حشري ناك دقف «روفلا ىلع اريثم اثدح رشع سمانلا سيول طالب یل

 رودابموب مادمو كلملا لعج .اهردصم ام ملعي دحأ نكي مل نكل «ةورثلاب

 ىلإ ةسخبلا داوملا ليوحت ىلع ةردقلا اهنمض نم «ةقراخ یوق هيدل َنأب نانمؤي
 ؛هسفن نع ةميظع تاءاعّدا ياب مقي مل كل «(ةفسالفلا رجح ةبه) بهذ

 ىبع سلجي ناك .امبر طقف ءال وأ معن ًادبأ لقي مل .ءاحيإب ًءاحيإ هلك ناك
 يده رودابموب مادملا ةّرم تاذ ىطعأ .لكأي وهو طق ٌدحأ هري مل نكل ءاشعلا

 ؛اهب هلمحت يتلا ةقيرطلل اعبت هحمالمو هناولأ ريغتت ٍقودنص يف ىولحلا نم
 ىأر دق ٌدحأ نكي مل .هسفن تنوكلاب اهركذ بالخلا ءيشلا اذه ّنأ تلاق

 تناك ناولألا - تنوكلا اهمسري ناك ىتلا تاحوللا نم تنزغأ 00

 اوناك سانلا ّنِإف ءرهاوجلا مسري ناك اند دنا ةجردل اب ران دج

 اهفشكي مل هّنكل هرارسأ اوفرعيل نوماّسرلا لتقتسا .ةيقيقح اهّنأب نودقتعي
 ادبأ حرابي مل .ئجافمو يداه ٍلكشب ءاهلخد امك ةدلبلا رداغي ناك .طق

 قّدصي ملف يفوت امدنع .هاقتلا ذم - هيبجعم ربكأ ناك يذلا  اقونازاك نهذ

 ال سانلا ناك دقف «هتافو ىلع ٍنرقو لب دوقعو ننس يضم دعب اذه ٌدحأ



 اوق لثمم ٌصخش .ام ٍناكم يف ئبتخي هلأ نم .اذبا تومي اال ه نيدكأتم نولازي

 اضهاع رادو قلعتي ام

 E اضبد و اانا ن

 .مجنلا تافصاوم لكب تنوكلا عَنْ

U il 
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 هنوك دشحا نيب نچ رر .ريسافتلل هصرعو
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 . ىشالتي ٣ رّمعي أ وهدبي ول قادلا محنلاخ امام توم ال هناي سانلا دهتعا

 عمار زب حم رادو بیرغ (ةعّونتم قرحاس  هروضحك تناك هتاملك

 لاس میت ىلإ اقا ايوحل لالخ نم اهلين عيطتست يتلا ةّوقلا ىه اذكه

 ولسا هيدل ناك ر و ل ی چا اشنا قنا يلا 1

 و ريبعتلا يلا ناک ههجوو ٍيضفلا ر

 نإ .حطس دّروجم هتاحولك ناک دق كفي ناك اه ادب

 - ريم

 سانلا 0

 تاح وللاب مهروضح ةعيبط لالخ سم انيورك ذي نامرج ت ناسو لوهراو

 مإ روصب وأ «ةيثالثلا داعبألا ةّينقت دمتعت ىتلاو رشع عباسلا نرقلا نم ةميظعلا
 انا 8 :

 سکا .لعج 8 رشيإ يس

 لاننا صضحم نم وأ نيكقيمح اوناك اذإ مع بجعتب نولءاستي

 ىتلاو .ةلاحتسالاو ةّيعقاولا نم ةرحاس ٌتاجيزم

 عوتلا نم ءاماردلا ىلإ انعم ًاليم مزلتسي دق اذهو «زربي نأ مجنلل يغبني

 ضعب يف هلأ ولو .تالفحلا ىلإ رضحت
 با لالخ نم خا هر نقلل هوا رکا را ىلع نكم .نابحألا
 :a رتغت هراخيسلا اهب خدت ي لا ةقيرطلا :ةّيفح

 تدعي ان نه ناخالا غا ىف ةرهصلا ءاشألا نإ يلا ىف ةقيرط

 قوف رعشلا ةلصخ  كنودّلقي مهلعجتو «ريبك لكشب مهمامتها شو ناقل
 يدينيك ةماستبا تنارغ يراك توص «ىنميلا كيال اكينوريق نيع

 لقعلا يف

 ٍلكش يذ ءيش ةييذاج لثمب يعواللا يف نوكت نأ نكمي اهّنأ الإ ءرهاظلا
 بيرغ وحن ىلع بذجنن انّنإف يعواللا يف .ذاحأ نول وأ رظنلل ٍتفلم
 ١ .رحاسلا اهرهظم 00 ىنعم اهل سيل يتلا ءايشألل

 ريثت فيك مّلعتت نأ كيلع .مهنع ديزملا ةفرعمب بغرن اننولعجي موجنلا
 ًائيش «ةصاخلا كتايح نم ًائيش نوحملي مهعدت نأ لالخ نم سانلا لوضف
 نولّيختي مهعد .كحصخش خر: انج وأ ًارصنع فشكي هنأ ودبي

 هلا اذه قلطت ام ًابلاغ يتلا ةمسلا .نورّوصتيو

 * امدنع هرهظت شتيرتيد تناك يذلا

 «هعاقترا و تن

 ف لَجَسُت داكت ال ةقيقدلا قراوفلا هذه نأ نم مغرلاب .ةرخاسلا

 ةيناحورلا نم ةحسم يه ل اعامتن

 أ ءاهيتايح ةا

 تاعابطنالا .اهتيعقاو

 ا تاز

 ایش انک € - اهكرتت

 ةروطسألا .ةيونات

 ىفو «ةيوشلا ىه دعمف

 ريوصتلا بلق
 نمكي ين 1 ١

 ضاخ ا - ءاوغإلا
 ديئاوغإ ةيتصخشب
 ةارما وا زجر «ةريهش

 ماقا يف ةأرما نكلز
 (لوالا
 ةروصلا ةرقب ادیدحخ

 ةيلاسلا ةيئامنيسلا

 ..ةرازغلا نکلو تل

 تسيل ةمجنلا ه

 ایلام وأ ایماس انئاك
 نم لكش ياب

 يهف :لاکش آلا

3 Hf 
 - کم

 ةهياغ مدخي اهروضح

 كاردإلا لك رمغ

 ناتتفا تحن ريبعتلاو
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 .اهتماستبا فيزو

 يتلا ةيغيكلا يه هذه
 ةبترم اهلالحن نم اوب
 حبصنو ةروطسألا

 ء .ةيعامج راهبناو
 يدوبعم دوعص نإ

 ةهلأو امنيسلا
 ناك «ريهامج ا

 ةقق ىو
 روصعلا يف ةيروحم
 دجوي ال ...ةفيدح ا

 ضغ نم یودج

 دزرجمك هنع رظنلا

 ريهامج ا مالحأ

 تود هنإ .ةيمعلا

 كانو يتئاوغإ
 يف ءاوغإلا نأ نم

 مل ريهامجلا رصع

 يذلا كلذ لش دعي

 اميف «الو يوغم
 اذهب قلعت
 لثم «صوصخ ا

 يف دوجوم ا ءاوغإلا

 ,ةيدقلا ايجولوينيلا
 كش ريغ نم يذلاو
 ىنغأ ىلع يوتحي

 .ءاوغرلاب صصقلا

 يف راح ءاوغإلا ناك

0 558 CT 
 نم ا .ميجنتلاو رحسلا لئاسمو ةّيقرشلا ةفسلفلاب

 هدا بلوألا لبج ةهلآ لثم مه ا .هباشم رئ هيدل نوكي نأ نكمي
 «تاياوهلا نيالا - تنأ اهجحت يتلا ءايشألا هللا تملا 0 نا

 يف هوري ا سانلا بحي يذلا يونعملا لامجلا عون فشكت - تاناويحلا

 نع ةفطاخ باح سانلل كراهظإ لالخ نم َةبغَرلا هذه رمثتسا .مجنلا
 هعم كطبرت يذلا صخشلا ءاهلجأ نم لضانت يتلا اياضقلا ؛ةّصاخلا كتايح

 .(نهارلا تقولا يف) ٌبح ةقالع

 انايإ مهلعج لالخ نم نوكت موجنلا اهعبتي ءاوغإلا يف ىرخأ ٌةقيرط

 هلعف ام ناك اذه .(ةباينلاب) ةلاكولاب ةراثإ انحنمب ام يهب ىهامتنو مهلت

 عضوم هسفن عضو لالخ نم :نامورت نع يفحصلا هرمتؤم يف يدينيك
 ٍلايجأ عارص راثأ هّنإف ءاتس ربكأ لجر هّقحب أطخأو هملظ يذلا بالا

 قهارملا ةيصخش جاورو ةّيبعش هتدعاس) .هب نوهامتي بابشلا لعجو .ًايجذومن
 امك ءأطمن وأ ًازارط لتحت نأ وه حاتفملا (.دوويلوه مالفأ يف دّرمتملاو مولظملا
 تنارغ يراكو «يجذومنلا يكيرمألا ناسنإلا ةراصع تراويتس يميج لم
 نوبذجني فوس كطمن وأ كتف نم نيذلا سانلا .ليقصلا يطارقتسيرألا

 نوكت نأ بجي ةيبذاج لا .كملأ وأ كتجهب كنورطاشيو «كب نولّتمتي «كيلإ

 فقاوملا لالخ نم امإو تاملكلا لالخ نم سيل لمنو «يعواللا يف
 نم رثكأو نآلا سانلا رعشي .تاحورطلاو

 يف رود ىلع اوتبني نأ ىلع مهدعاس .لصاوتم رغتو دت ةلاح يف مهتاتوهو
 0-0 كطمن لعجإ ةطاسبب .كب يهامتلل نورطاقتي فوسو ةايحلا

 الا ساسحإ ىلع ريثأتلا يف اهب عّمتت يتلا ةؤقلا .ةاكاحملا لهسو ءًأظوحلم
 .ةقيمعو ةركام ةر يه ددصلا اذه يف مهسفنأب

 فرعت ال سانلا .سانلا مامأ هيڏي رود بحاص وه ٍصخش لك :ركذت

 .كرهظم لالخ نم كيلع نومكحي مه ؛رعشت 5 وأ تنأ ركفت اذاب طبضلاب
 اثم «نوعيطتسي مه :ةّيلخاد ٍةفاسمب نوعّتمتي ٌةءافك نيلّثمملا رثكأو .لثمم تنأ

 هذه .جراخلا نم هنولبقتسي مهّنأكو يئايزيفلا مهرهظم اوطقني نأ «شتيرتيد
 مهف «مهسفنأ هاجت نييوعلو نيحرم موجنلا نوكي .انرحست ةيلخادلا ةفاسلا

 «نامأاللاب ىضم ٍِتقو ّيأ



 يش ال .رصعلا حورو بسانتي امب اهنوفكيو «مهتروص نم نولّدعي ًامئاد

 تاونس رشع نول عم ىشامتي ناک جذومنأ نم رثكأ كَحَّضلل وعدي

 5 مهقيربو مهناعم مع د اودّدجي نأ بجي موجنلا .كلذك دعي ملو

 نانا :نكمم ريصم انا اوهجاويلف

 لم ةعطق نارا :زمرلا

 ر هلا لكش ىلع هرج رجا

 ا نيشاعلا نوع .رهاوج او بهذلاب ل

 ةلكش .ةيقيفح قوق كلي هنأ هلكت (ةايللاز رجلا

 يف 0 8 هتيؤر نوديري ام اوری نأب مهل حمسي

 اع ی سعر ا رجلا ی را

 رطاخملا

 سانلا َّنأ يف ةروطخلا نمكت .اهتيؤر عتمملا نم ًاماهوأ نوقلخي موجنلا

 اذه عد .رخآ محن ىلإ نولّوحتيو - رحسي دوعي ال مهولاف  مهنم نومأسي
aaةّرجلا يف كناكم ديعتست نأ اًدج بعصلا نم هنأ دجت . 

 نحنف ؛كتروص ىلع بئاوش نم وأ .ةعمسلا ءوس نم قلقت ال

 تجلبنا «يدينيك سيئرلا توم دعب .انموجب ءازإ تفلم لكشب نوحماستم

 نامدإلا ,ةدودحملا ريغ 0 تاقالعلا  هنع 0 و 0 ا

 انيدوبعم ىدل

 «دراپ هنإف نر صاعنا

 اعطافت هنوك جين 26

 3 نيدرأب ن ر

 ةروصلا وه لز 2

 وره ىناغأاو

 اكو .روهمجلا

 راهبنالا ینا

 سا تامجنلاب
 تاميظعلا تايوغُنا

 ورا نههو نم
 امو ءادبأهئاكذ
 مه .نهبايع نم

 لالخ نم نرهيس'

 - نهندوربو نهفيز

 تاملكلا ةدورب هبشت

 هته اا

 ةيئاوغإلا ىمدلا
 ءانتعنقا ىه ةميظعلا

 ةريزج ا ليناعو
 نمر ةيقرشلا

 اجو لويي 0 4

 .(ةيقيرغإلا

 «دراليردوب ناج -
 ةمجرت «ءاوغإلا

 رجنيس نایارب

 فرعت نأ تدرأ اذإ
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 يدنا نع ِءيش لك

 كيلع امف «لوهراو

 حطس ىلإ رظنت نإ ا

 يمالفأو يتاموسر

 كلانهف «يصخشو

 دجوي ال ذإ .انأ

 .ةعارو يش

 «لوهراو يدنا

 ىف قدح ىف سبّئقُ
 ملاعو ةايح :موجنلا
 يدنا مالفأو
 نيفيتس «لوهراو

 خوك

 نيدف لوريإ هجاو .اكيرمأ ءاسؤر مظعأ نم ًادحاو د ربتعت ةماعلا , لازت الف عقاولا

 حئاضفلا هذه نأ الإ ؛ةروهشم باصتغا ةيضق اهيف ام ؛حئاضفلا نم ديدعلا

 ناف ج ىلع سانلا برع ام درج .ةعيلخ لا هتروص زيزعت ىلإ الإ دوت مل

 عبطلاب .ةطاسبب سوهل 1210 اس ناك ولو ىّتح «ةياعدلا نم عون ّيأ

 مجنلا عّتمتي 93 نأ نوحي سانلاف :ىدم دعبأ ىلإ يضمتو طتشت نأ عيطتست

 . فاطم ةياهن يف دوقتس ةّيرشبلا ةشاشهلا نم ديثكو ءقراخ لامجب

 فا وم ءافتخخالا نم ًأرطح لقأ ةعيسلا ةياعدلا ّنكل .مهولا نم مهريرحت

 ا مالحأ مزالت نأ عيطتست ل .كدعبو كيأن يف قرغ5ُ نأ نم وأ ,مزاللا

 رثكأ كنوفلأي اللا عب نأ كنكمي ال «تقولا سفن يف .ًدبأ كوري مل اذإ

 نلقي فرس “اهب ا نأل لبا حبصت كتروص عدت نأ وأ مزاللا نم

 ّرشلا وه رجضلاف مهراجضإ يف تذخأ ااذإ ل يف كدض سانلا

 .قلطملا يعامتجالا

 .هنوريثي يذلا لصاوتملا هابتنالا وه موجنلا ههجاوي رطخ ربكأ لعل
 امك .أوسأ نكي مل نإ اكبرم حبصي نأ نكي طرفملا وأ ٍيذاوحتسالا هابتنالا

 قيدحتلل اعطوم نوكت نأ بعتملا نم هتإف ,.دهشت نأ ٍةباَّذِج ٍةأرما يأ عيطتست

 يف رهظي امك ءارمدم رثألا نوكي نأ نكميو «تقولا لاوط ةسرفتلا تارظنلاو
 ةفاسملا نم عونلا كلذ (يمنت) رّوطت نأ يف لحلا نوكي .ورنوم نيلرام ةّصق
 هابتنالا لوانت - شتيرتيد دنع ناك يذلاو كسفن نيبو كنيب ام يت

 هدع)لاصفنالا نم يعم دح ىلع ظفاحو «ليئض ٍرادقمب ىمعألا باجعإلاو

 الا ةقيرطب هش دار الإ كروم برا اع وجا و يىلغا
 ةيصاخلاب ًادبأ ًاسووهم حبصت الأ وه هلك اذه نم مهألا .ةحرمو
 .كب سانلا مامتهال ةيذاوحتسالا

r 



 يوغملا ضيقن

۵ 

 كنوبدتجي نووغما

 يالا دما زکر لا مامهالا ةطساوب

 نيوغما وضيقن .كريغ نود كوحن هنوهجوي

 نينما ريغ ؛كلذل ماتلا سكاعم لا مه

 ىلع نيرداق ريغو :مهتاوذ يف نيقرغتسم

 نورغتي مهف «ءرخالا صخشلا ةيسفن مهف
 ب 7 د < | ا ا
 1 نيوغنا ريتيفل .ةملكلل يفرخ ا ا

 نع ةقداصو ةنزاوتم ةرضنب نولحتي
 و

 یتم ادب 1 نوکر دي الو مهتايصخش

 .مالكلا نم تورثكيو كولش نو نوقياضي

 دعو شان ةقرلاو ةقاذح ا ىلإ نورقتفي مه
 لصأتساو ٹتجا .ءاوغإلا هبلطتي يذلا ةذللا

 نم (ةرفنم ا) ةيئاوغإ - دضلا صئاصخ ا

 دجوي ال  نيرخالا يف اهكر داو كصخش

 عم لماعتلا يف ةعفنم وأ ةعتم يأ

 .يوغم لا ضيفن



 ني 0 ال يب لا مين تلا

 ا NY فلتخم ا (نيوغنا 5 وضيقن) نورّمنملا

 ةريم ٍةفصب نوكراشتي ًابيرقت مهعيمج
 وعشلا وأ) نامأاللا

 مج

 :مهيدل ريقلتلا ردصم ىهو ةدحاو

 انناف ف اذ مم٠ .
 0 .٠

 اد يناعنو ٠ نما ١ ريغ اننک .(هب ر

 هّيئاوغإ a e صضعب 7 رعاشحا هده 15 بلغتلا عيطصتسن

 نويرحشم اننا رعشف انار داما انفارغتسا نمد اش نأ اهناكمإب

 ال نيرمنملا ّنكل .اهب ىوغُت وأ يوغن يتلا ةجردنل نوقثاوو (ةايحلاو ةقاطلاب)
 .ةّيئاوغإلا ةّيلمعلا ىف طارخنالا اهعم

 فافختساك كلتق نم سابتلا ل أ كورّسفي

 نوعي مسا ج ا ناف ا كورعكي

 یدال نورظنيو ؛(مهب صاخلا انار | مهانأل ارد
2 

 هيو . ےس ١ ها
 (هباحم ےیل جسرا ةرامسإ

 .اده لايح ةرارمب اورمذتيو اوكتشي نأ حجبرملا نمو

 ءوسل نكلو
 .ىلوألا ةلهولل اذكه مهنأ فاشتكا ىكمي ال نيرقنملا نم ديدعلا َنِإف ظحلا
 تاقالعلا رثكأ كرش يف كنوعقوي فوسف ًارذح نكت مل نإو :ٌةيفخ رثكأ مه

 وعشلا مدعو مهتاوذب مهكامهنا نع ِةَّلدأ نع ثحبت نأ بجي .ًاجاعزإ
 1 «نيّدوهعم ريغ ٍدانعو ثتشتب نولداجي و 1 ءنيميرك ريغ مهلعل :نامألاب

 ال 0 كيبع نودوجي مهلعت .ماكحألا رادصإل طرفم ٍلكشب نولاتم

 اذه نم مهألا وأ .كنع ِءيش يأ اوفرعي نأ لبق مهبح نونلعي و أ هفت

 كلعجي ام ةيؤر ن نوعيطتسي ال مهنال ارت .ليضافتلل نوهبتي: ال «هلك

 ىدمو هتّقد بسانتت يأ) قيقد مامتهاب كتأجافم نوعيطتسي ال مهف ءافلتخم
 .(كفالتخا

 طقف سيل ةيئاوغإ - دضلا صئاصخلا ىلع فرعتلا اًدج يرورضلا نم

 .مهاشاخت - رفناف دل «كورفني كورفنملا :الھس ودبي اذه

 بلدو /

 امش مكيف مدا
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 زازيس رف ه

 ركذأ الود
 3 ج ازنوج

 نام فرصت الجر نا

 ليبن سوس ءابعأا اذه

 ع عةنسح ةعمس ید

 ال يك همسا رکذا

 تلاقف ٠ «. هيرخخأ

 4 حح :ةقودلا

 لقألا ىلع انربخأ
 ها «.لعف اذام
 رام اا
 7 وبحم لاکا .:دئدنع

 ةميظع ةديتس لبق نم

 ىلإ أيس مدقو ءماقم ا
 EE ىتلا ةدليلا



 ءاوغإلا نف ه 6

 عتمتساو اهار نا دعب

 / ىلإ اهتبحصب
 «هب هل تحمس دح

 بنو 6 ذخأ

 بركلا رهظيل «ةرارجب

 هنم ىناعي ناك يذلا

EET 

 لشرتو «اهترداغُت
 هاسنت ال ىك اهيلإ

 فاضأ ٍذئدعبو ؟؛ادبأ
 نأ اهيلع بجي هنآ
 هتماقإ فيلاكت عفدت

 اهل ًارظن «لزنلا يف
 :هئيجم تبلط نم

 دقتعا دقف «كلذلو
 ًاطخلا نم سيل هنآ

 نركب الا اب

 ةيآ نع الوسم
 م «.ةلحرلل تاقفن

 «ةلمجلا هذه دنع

 ءاسنلا لك تراص
 نأ لوقتو كحضت
 قٌقحتسي داكلاب لجرلا

 ؛ناملتنجلا ةفص

 نم ديدعلا رعشو

 يذلا يزخ اب لاجرلا
 نأ هب ًايرح ناك
 اذإ اذه «هرعشتسي

 هدنع راصو ثدح

 مك كاردإل يعولا

 كولسلا اذه ناك

 .هتقيقح يف انيشم

 م نتثا 5 ةدحاو هيدل ا انعيمج .اًضِيأ انسفنأ يف او نيرخآلا يف

 7 ىدمللو ىصخش يف صو رتتسم لكشب ةّيريفنتلا صئاصخلا

 أ لاا ليس ىلع مركلا تاغ .ةياوغإ رثكأ حبصن ءاهعالتقا هيلإ عيطتسن

 نک .ديحولا هرطخ كلذ ناك اذإ رفنغ صخشلا نُ ىلإ ةرورضلاب ريشي

 اخ يضتقي ءاوغإلا .قحب اناذج نوكي | ف 0 ميركلا ريغ صخشلا

 ؛عادخلاو ليلضتلا ىوس ِتاياغل اذه نكي مل ول ىح ؛نيرخآلا ىلع حتفنت

 ةردقلا مدع ةداع ينعي لاملا قافنإ ل مل ريغ نت نأ

 اخبلا لصأتسا .ماع ل لكشب ءاضعنا ىلع

 .ءاوغإلا يف

 مهتاسجم اوتي نأ لبق ركاب نيرقنملا نم كسفن لع نأ لضفألا نم
 .ةسيئرلا طامنألا يه هذه .تاراشإلا أرقت نأ مّلعت اذل كيف ةجاتحا

 ىمظفع ةئيطخ و َةّوَملا a ٌقئاع هّنِإ .

 ةعتملا نم ٌءزجف «سوقطلاو مسارملا نم ًاعون ءاوغإلا ناك اذإ .عتفلا
 .قّوشتلاو عقوتلا ديزي يذلا راظتنالا «هقرغتسي يذلا تقولا  هتّدم يف نوكي
 مهتعتمب طقف نوعي مه ؛ءايشألا ةذهل ريغ ميدل سيل ةّيميهبلا تابغّرلا ووذ
 ضخشلاب ركفت كنأ نعي ًاروبض نوكت:نآ كعب ًانبأ سیلو «ةّصاخلا
 رثا هيدل ربصلا مدع ااا ةراثإ نع فكي ال يذلا ريما نرالا
 ف ةياغ كن نوضرتفي مهف ,مهيينانأو مهرورغب كنوذؤي نوجفلا :سك اعم
 «رو لا كلذ تحت ًةرشابم .راظتنالل ايس كلمت ال كّنأ ةجردل مهب مامتهالا

 ذإ مهلعف ةّدر يف نوغلاي مهو «ةينودلاب نحاط ٌساسحإ دجوي ءاضيأ
 قف «جف عم لماعتت كنا تهبتشا اذإ .نورظتني مهتاعج وأ ءاردزاب مهتضفر
 نع هلعف وأ اهلعف ةّدر كربختس .رظتني صخشلا كلذ لعجإ - صحف ءارجإب
 .هتفرعمل جاتحت ٍءيش لك

 ٍكردم فصن ىتح نوكت نأ لبق كبح يف نوعقي نوقاتخلا .قاّخ ا
 عتمتت كّنأ اودجو دق مهن دقتعت دق - ةعاّدخ نوكت ةمسلا هذه . .مهدوجول
 غارف نم نوناعي مهّنُأ وه عقاولا نكل - كتمواقم نكمي ال ثيحب ثيحب ميظع ريثأتب
 ؛نيقاّتخلا عم طّروتلاو كاَيإ ایر نکی ال ةجاحلا نم ٌةقيمع رفح «يلخاد
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 نود مهم كسفن رحت نا ايرقت ليحتسملا نمف

 كان وف رغي دادن و .«باحسنإلا ىلع ر رے نأ لإ كلبا نوقصتليو

 ٌةيلام تنافس سس نذل ليغ نحن

 دوثبشتب .ةمدص

a 
 5 * ل

 تك و ب رعتسي امك 52 ءبحل نم هي د 5 a - 5 ا لح

 8 e ODA ا SAS تا
 ا م و . م ا ب ہد بھ دک بس یدم ناالخخ نم نيقاتخلا زيه .روصتيو ومني

 ةرارق ىف ا هد لاا نذل ا قد مدت ريك ناجع دوب

 هذهب ق اغ ا لصق ال ةديدشلا مهفطاوع ناب ست كسفن

 وهو e وه قاتخلا ناونع تحن جردني اليلق فلتخم 6 رخا جذوع

 نم طامنالا هذه فشتكا .ةعناخو ةرعاص ةقيرصب كدلقي يذلا صخشلا

 ةصاخ ام ٌةركف اونّوكي نأ ىلع ردا 0 ام اذإ ةيؤر لالخ نم ةيادبلا

 همالع وه نعم ةت

 - نإ 5 #7 01

 لك . حسد و بجيو ةبعل ء ءاوغإلا . قالح أا يف رظنم ا

 نم .ةزوبص !! يف ادبأ لخدت ال تايقالخألا ؛ءاوغإلاو ها

 نا .بلصتلاب مسّتت قالخألا يف رظنملا ةيصخش ّنإف ةيناث ٍةيح ةيحان

 لوديري مه ا عضخت 0 نأ نولواحيو ٌةتبات ًاراكفأ نوعبتي

 اصخش كنم اولعجي نأ كريت

 نإف ةقيقحا يف ا لصاوتم ٍلكشب ماكحألا

 ىلع ةرطيسلاب مهتبغر حنقتو ةصاخلا مهتساعت نم عبنت ةيقالحألا مهراكفأ

 مهيلإ فَ تلا نم ل Ey فييكتلا ىلع مهتردق مدع :مهلوح نم

 بعصلا نم .ييدسج اصعب ًأضيأ قفار دق يلقعلا مهبلصت ؛ًالهس ارمأ

 مهروضح بّتجَت لضفألا نمف اذل یصخش لمحم ىلع مهتاداقتنا ذحخأ مدع

 .ةمومسملا مهتاقيلعت دو

 ىلع ةمالع وه .لاملا عم ةلكشم وه امت رثكأ ىلإ ريشي لخبلا .ليخبلا
 قالطنالاو ءاخرتسالا نم مهعني ٌءيش  ناسنإلا ةيصخش يف ٍدّيقم ٍءيش
 نأ روجي الز قالطإلا لع رفت رك اا ةا ىه ناتافراجلا دعا

 دل ناب ترك ردي ل نليجبلا مظعم .اهيلإ مالستسالاب كسفنل حمست

 ًائيش مهدحأ نوطعي امدنع ءامرك مهّنأ نوليختي عقاولا يف مه ؛ةلكشم

 فيكأ ىرذ انرعد

 لم يلا د
 لالخ نم ثدحي

 ضل لوصولا ةئوهس

 لالح نمو كئاونس

 ارداق صخشلا نوك
 اتت تعا

 نمو تحي نم عم
 يوما اا
 ةبسانم ا ريغ ةيشم او

 نمو «بوبحملل

 لولحلا لالخ

 0 ...رقفلل ئجافنا

 صقاش رحنا ببس

 كاردإلا وه بخ ا

 بيبح ا ةعمس وس

 نع ثداوح ةفرعمو

 هعلو نعو :ةعيتسلا

 ماع لكشب ىذألاب

 عم ةقالع يآ كلذكو

 ول ىتَح «ىرخأ ةأرما

 رعاشم ةنأن مضتت مل

 بح ا صقاتي .بح
 تكردأ اذإ أضيأ

 ي أ ارا

 وأ «نطف ريغو 0
 طعغي هنآ ثأر
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 «تح اب هتابلاطم ىف

 ااا ع
 نأ يف بغار الو

 .اهتاکا بترا اهل رفغي
 قشاعلاب رُدجي
 راتخي نأ صلخم ا

 الو بح ا مالا ىسقأ

 جرح ا اهل ببتسي نأ
 :هتابلاطم لالخ نم

 ضفر يف ذألتي 1

 ؛اهماشتحا ءار

E 95يذلا  

 يف ًارصح ركفي
 هتعتم ةليصح
 لهاجتيو ءةضاخ ا

 «كيرشلا حلاص
 انئاخن یعدی نأ بجي

 ه .ًاقشاع سيلو

 نم يناعي بح ا
 اذإ اضيأ صقانتلا

 نأ ةأرلا تكردأ

 يف لابج اهبيبح
 تا وا تلا

 وأ «ربصلاب ىلحتي ال

 ةليذرب موصوم
 دجوي ال .رورغلا
 رثكأ هنأ ودبب «يش

 نأ ةيصخشل ةمءالم

 نوكي نأ نم قشاع
 «عضاوتلا ةنيزل ايدئرم

 ًادبأ س وسم ريغو
 ةوالع .رورغلا يرعب
 إف ًاضيأ كلذ ىلع

 ءاوغإلا نف ٠

 نأ بوج .دقتعت ام لخبأ كّلعل كسفن ىلإ ةوسقب رظنا .ةسيسخ ٍةرسكك

 ءاوغإلا ىرت فوسو ءاوس دح ىلع كسفن نمو كلام نم ربكأ ةيّزحب يطعت

 ةرظيببلا تحت كمرك يقبت نأ بجي عبطلاب .يئافتنالا مركلا يف نماكلا

 .مهدحأ يرتشت نأ لواحت كّنأكو «سأي ةمالع نوكي نأ نكمي ريثكلا ءاطعإ

 .مهفعضو مهصقنب نولوغشمو نوعاو ٌصاخشأ مه ىقرخلا .قرخألا

 دّقتعت دق ةيادبلا 0 صاخلا كصقنب كيعو زیکر ت ىلإ اذه مهيعو يدؤيو

 ال مه عقاولا يف .نيكبترم مهلعجي يذلا رمألا ,ةّدشبو كيف نوركفي مهن

 بقاوعل 5 ا وأ ءنودبي فيك لايح نوقلق مهف مهسفنأب الإ نورك 0

 ام ناعرس ذإ :ًايدعم مهقلق نوكي ام ًةداع .كاّيِإ مهئاوغإ ةلواحم نع ةبترتملا

 ىلإ ىقرخلا لصي ام ًاردان .كسفن لايح قلقلاب ًاضيأ تنأ أدبت

 .ًاضيأ اهنودسفي مهّنإف «ةفاسملا كلت لك اوراس ون ىح مهتكل .ءاوغإلا

 مزاللا تقولا نم فدهلا مرحت نأ يأ «ةأرجلا وه ءاوغإلا يف يساسألا حالسلا
 نم هنأ دجت دق .تيقوتلاب ساسحإ مهيدل سيل ىقرخلا .ريكفتلاو فقوتلل
 (ةنّيعم نس دعب ىقرخ اولظ اذإ مهتكل < ؛مهميلعت وأ مهبيرذت لواحت نأ يللا

 مهسفنأ نم جورخلا ىلع نيرداق ريغ مه - اهنم ٌسوئيم حجرألا ىلع ةيضقلاف
 (.مهسفنأ جراح مامتهالا وأ رظنلا)

 لحارم رخآ

 «تارظنلا اهدوقت يتلا كلت يه هيلاَعَف تاءاوغإلا رثكأ .حجتبتم ا

 نم ًاريثك ّنكل «ناكلملا اهل تاملكلا .ةيّداملا تاءارغإلا «ةرشابملا ريغ لامعألا
 فّقخيو ةّيحطسلا تافالخلا زريُت ذإ ءرحسلا رسكل ًامومع يدؤيس مالكلا
 نايحألا بلغأ يف ذ اريثك نوملكتي نيذلا سانلا .ءايشألا ةميق نم

 له «لءاستي يذلا ا كلذ ًادبأ اوزوحي مل .مهسفنأ نع
 1 رذجلا ةقيمع ةيئانأ نم يناعت كأ ينعي ًاحجبتم نوكت نأ ؟رجضأ

 .مهحجبت ةيذغت ىلإ ىوس 0 طامنألا هذه شقانت وأ عطاقت نأ
 نمّتلا ناك امهم كناسلب مكحتت نأ مّلعت

 دودر ُبلغت نم اذهب دّصقُيو) نوسكترملا .(يلاعفنالا) سكنرم ا



 هاجت امنو كهاجت سين «ةيساسحلا يطرفم نونوكي (مهتافّرصت ىلع لاعفألا

 كلاعفأ نم لعف ّلكو كتاملك نم ٍةملك لك نوْصَشِي مه .مهب صاخلا انألا
 لكشب تعجارت اذإ

 قرش یياوغإللا يف ل اعفت لأ نايحألا ضعب يف بحي امك «ّيجيتارتس

 ىلإ نولايم مه .ًايمالك كيلع نومجهتيو ةّيوادوسلا راكفألا مهباتنت

 (نيترفنم) نيتيئاوغإ - دض نيتلصخ ناربتعت نيتللا ءىوكشلاو باحتنالا

 ٍةَّصق وأ مهنع ةفيرظ ٍةتكن ءاقلإ لالخ نم مهربتخا .ًاّدج ريبك لكشب

 كحضن نأ ىلع نيرداق نوكن نأ انلك انل يغبني :اهعوضوم مه نونوكي
 عيطتست .ًاليبس كلذ ىلإ عيطتسي ال سكترملا نكل :ءيشلا ضعب انسفنأ ىلع

 نم لعفلا درب مسّتت صئاصح هيأ حما .مهنويع يف ضاعتمالا أرقت نأ
 يعاو ريغ زکشب سانلا رفنت يهف - كصخش

 .مهرورغو مهّوهزب يفافختسا تامالع نع 8

 ءاوغإلل يه يتلا ليصافتلل نوهبتنيالو نوعاري ال نويقوسنا لا
  يصخشلا مهرهظم يف ءاوس كلذ ىرت نأ عيطتست .ةيكهألا ةياغ يف

 هنأ نوملعيال مه :مهلاعفأ يف ۽ 8 سيياقملا عب عيمجل 0 قوذلا ةميدع ٍمهبايث

 هعفاودو هتاوزنل ناعذإلا ضفري نأو هسفنب عرملا , كت نأ اناا لضفألا نم

 مهيدل سيل .ألملا ىلع ٍءيش يأ نولوقيو نورثرثي فوس نويقوسلا .ةّضاخلا
 وه ظفحتاللا .كقوذ عم ماجسنا ىلع نونوكي امّلقو تيقوتلاب اجا

 ىلع «ةّيسنجلا كتاقالع نع نيرخآلل مّلكتت نأك) ةيقوسلل ةديكأ ٌةمالع

 وه يقيقحلا هردصم ّنكل عافدنالا ةجيتن ءيشلا اذه ودبي دق ؛(لاثملا ليبس

 ادع .نورخآلا مهاري امك مهسفنأ ةيؤر ىلع مهتردق مدعو «ةّيرطفلا مهتينانأ

 «ةقابللاف - مهنم ضيقنلا ىلع كسفن لعجت نأ بجي «نيتقوسلا يدافت نع

 .يوغملل ةّيساسأ ٌتاِبْلَطَتُم اهلك ليصافتلاب مامتهالاو «ةقانألا

 يوغملا  ضيقن نع ةلثمأ

 «سطسغأ ميظعلا ىنامورلا روطاربمإلا ةجوز ديفح سويدوالك ./

 لبق نم َءَيس وحن ىلع لماع ناكو اَباَش ناك امدنع ووتعمک ربعي ناك

 239 ٠ يوغملا ضيقن

 يدلا باهسإلا
 و 7 هب ملكي

 ام الاغ ساصعلا

 . بح ا نم صقني
 نم ديذعلا كانه

 ةلاطإال نيسمحت ا

 ىف ةنوج ا مهتاملك

 ًاداقتغا قارنا ةرضخ

 اهنوضري مهاب مهنم

 ءاقمح هغ اوفظو اذإ

 مهنكل «ةميكح ريغو
 نوعودخم عقاولا يف

 .بيرغ لكشب

 دقتعي نم نإ «لعفلاب
 قمح ةكولس لأ

 ةميكح ا ةأرلا ىضري

 شا نم يناعي
 لقعلا رقف تاجرد
 صحو

 سايردنا -

 كيك سراب
 (««ٌبحلا صقانتي

 .ياج .يب ةمجرت

 شلاو

 / نويتتيقحلا لاجرلا

 نأ مهب ردجي ال

 ةيانعلاب اوغلايي

 / .نسحجلا مهرهظجب



 ءاوغإلا نف ه 0

 يف نزحت «ةضايرلا

 / قلطلا ءاوهلا

 صرحإ ؛ةرمسلا
 نأ ىلع قيفد لكشب

 ىلع كسابل_ق بطني
 نأ ىلعو / كساقم
 ¥ ؛خطلم ريغ نوكي

 كئاذح طابر دشت

 وأ / مزاللا نم رثكأ
 رارزا ةيأ لهاجتت

 / رتخبتت وأ «ةئدص

 نم ربكأ باي يف
 عدن ال .كساقم

 / تفك ريغ ًاقالح
 ؛كرضنم كل رمدي

 رعشلا نم لن
 / بلطتي ةيحللاو
 شا .ريبخ مامتها

 E كرفاظأ

 ؛خاسوألا نم ةيلاخو

Y/كلت عدن  

 هلي ا تارعشلا

 نم / تبنت
 صرحإ «كيرخنم

 ةحئار نوكت نأ ىلع
 ةجعزم ريغ كسافنأ

 ةحئار ىدافت / ءادبأ

 كلذف / ةننلا لجرلا
 فونألا نضغي

 تنك / ...ًاززقت
 نأ كشو ىلع

 اهيأ كر ذحأ

 ارقا o ا ل

 .ءاشعلا دنع نيئّولم نيفخ هيديب 00 هلعجو «هئابغ نع ريفكتك ىوصقلا

 اک مدقت امدنع ال تح ٌءابغ رثكأ 0 5 ادب «نسل

 لإ ديدهتلا ت

 دونجا و د ا امدنعف ادل اكو اک ورتم 0 هّنإف اکا

 سويدوالك تنلعأو داليملل 41 ماع یف الوغيلاك

 0 هیدن | هنوک .هتاذ سويدوالك مهيف اب عيمجلل ىربك ٌةأجافم
 0 ّنهنمتأيو ج ّنهب قثي ناك ٍءاسنل مكحلا تاّيحالص مظعم ضّوف دقف .مكحلاب

 5 ام لش هتفو ىضمأو (تاقتحملا تاديفلا يب ةعومجم١) ةرارنبا ىلع

 َدسفْلاَو ءرامقلا «ذيبنلا برش ءلكألا :ءىش يآ نم رك 4 لعب

 فور ءاسن لمجأ نم ةدحاو تناك «انيلاسيم ايريلاق «سويدوالك هجوز

 ,ةمتكتم تناك ةيادبلا يف .ةيمارغلا تاقالعلا ةماقإب يه تأدبف ءًامامتها

 و |هاجتب e ا

 a يل ايسر ام ليا اب الج ل رح

 وأ اهتردابم ضفري ناك صخش يأ .ب بابلا ىلع اهمسا تيك يتلاو ءامور

 رمسلاو وهللا تالفحب ملعي ًاييرقت امور يف نم لك ناك .مدْعُي ناك اهشسَوحع

 .ثدحي اّمع ًالفاغ ادب دقل ؛ًاكيش لقي مل سويدوالك ّنكل هذه

 هر ساس سویا «لّسفلا اهقيشعب انيلاسيم فغش ناك ًاميظع

 ناك امنيب .ًاساسأ ًاجوزتم ناك امهيلك نأ نم مغرل اب هب جاوزلا تررق اهنأ
 سويدوالك ناك جاوز كصب صح رم ٍفافز لفح ادقع ادع نيود
 .رصقلا ىلإ سوياج لقتنا «لفحلا دعب .(هيلع اولاتحا يأ) ةليحلاب هعقو دق
 «فّرصتلا ىلع ًاريخأ سويدوالك اربجأ اهلمكأب ةنيدملا زّرقتو ةمدص إف نآلا

 .اهسفن انيلاسيم سيل نكل  نيرخآلا انيلاسيم قاّشعو سوياج مادعإب رمأف
 2 ةحيضفلا ببسب نيبضاغلا دونجلا نم ةعامج اهتبقعت دقف كلذ عمو
 نم ًاديزم بلط نأ الإ هنم ناك ام ءاذهب روطاربمإلا علب امدنع . .توملا ىح



 ل ةدعب كلذ دعب .هنبجو فناتساو ذيبنلا
 “ےس

 کک
E 

 7 0 2 1 5 ل
 .هذدسع هذا ىذلا مالا ؛ءاشعلا ماعط هاَيِإ ةروطا بمالا

 7 س 03

 دق ع لالخ .ًامامتها َراعُت ال نأ نم ازازفتسا رثكأ ءيش ال
 ا ل ل تاعا ضعب بحستت نأل رطضت

 بنو ةيئاوغإلا ةليرعتلا ربك ىلإ يؤم نل ًالؤطم ًالاثفهإ نكلا كا
 هدع .كولسلا اذه ىف ًافدطتم سويدوالك ناك .هركلا دلوي نإ هناكمإب امو

 ىفحخأ دقف ءهنبأك 00 لالخ نم :ةرورضلا ةديلو تناك هتيساسح

 حبصأ هساسحإ دّلبت نكل .

 ناک ام لحالي دلي و «ارذق ا ا .هصخش يف ا عير

 ` نيك: ةيمع هي ها هتجوزب هار ا مدعل ناك .هلوح نم يرجي

 ةّيدسجلا ةيحانلا نم تاچ ريغ ةضاخف 00 نكمي - تلءاست ئه

 آلا لاجرلا عم يتاقالعب ابعي وأ ءينظحالي الأ سويدوالك
 .هل ةبسنلاب ةّيمها اذ نكي مل هلعفت ءىش يأ

1 5 
 ل !دذب هّنكل .نيرع را ادب هت 5

 .عسأو لامهإلاو دابتنالا هلق فيط ّنكل «ىصقألا دحلا سويدوالك غلب

 رخآلا صخشلا اهلسري ىتلا تاراشإلاو زيصافتلا نوريعي ال سانلا نم ريك

 لمعلا ةجيتن مهّساوح تدلبت .مامتهالا نم ليلق ىوس
 ةيئاوغإلا ةنحشلا ىف ءافطنالا اذه ظحالن ام ًابلاغ نحن .تاذلاب قارغتسإلاو

 دق يذلا صخشلا ىدل ًابلاغ .ةريرم رعاشمو بضغلا ريثي اذه ىف ناعمإلاو

 .هابتنااللا طامأب ةّتلآلا أدب يذلا كيرشلا لبق نم عح

 ةايحا ةقشمو

 ز نيب ام ةصاخو «نيصخش نبي

 .ةيلاطيإلا نيروت ةنيدم يسنرفلا شيجلا رصاح 21639 ماع يف .2

 «ىّتم هقيدصو تنومارج يد (اقحال تنوكلاو) سرافلا «نایسنرف ناطباض

 لاجر عملأ ضعب ءاسن .تاليمجلا ةنيدملا ءاسن وحن امههابتنا الوحي نأ ارّرق

 ٍتاقيشعب اوظفتحاو «نيلوغشم اوناك ٌنهجاوزأ  تالباق نم رثكأ نك نيروت
 ةلابتلا :لوضألا اقفو: دراظملا بعلي. نأ ناك ديحولا' ءاسنلا طرقا مهل

 ةسايكلاو

 لوسنت وأ «لامهإلا

Ps 0ا  

 ي
¢ 4 

 نملعت نتنا .حابص

 کنرشب عيملت ةيتنيك

 ةفاضإبو ةردوبلاب /

f 1 / 
 هجولا ىلإ ةرمحجا

AEE 
 «روفصملا ريغ /

 ًايفيمج ًاقوصل اوقصلأ
 هبوشت 1 داخ ىلع

 نلهج ن 5 ةبئاش

 ا اک ف

 اغلا ة 527

 نارفعزلا نم ةسملب

 ال نكل /...يلقصلا

 یری كبيبح يعدت

 تانابطرم ا كلت لك
 ىلع / تاوبعلاو



 ءاوغإلا نف . 2

 :كتنيز ةلواط

 وه جايكام ا /لضفأف

 .حضاو ريغ ىقيي ام
 ةردوبلاب ىلطلا هجولا

 رقي 59 ةفاثكب

 / قزعتملا كقنع

 روفنلا قلخيس
 كلتو .دكؤ م لكشب
 نم ةجرللا ةذام ا

 لوسغم ا ريغ فوصلا

 يف امر ةعونصلا ر/

 «يتزيزع اي نكل ءانيثأ
 ۰ / - !ةحئارلا

 مركك ةمدختسلا

 امدنع .اهلامعتسا

 مهدحأ ةقفرب نينوكت

 ىلع داوم يعضت ال /
 يعرشت الو «كروش
 :كنانسأ فيظنت يف

 نوكت دق ةجيتنلاف /

 ةيلمعلا كل «ةباذج

 «بحلا نف «ديقوأ -

 نيرغ رتيي ةمجرت

 ثيتغت اذإ نکل
 امدنع قشاعلا

 ىف ل ‹«فرصي

 ا مامأ ءاتشلا

 نأ ع يطتسي نكي ملو
 حرا سم

 سرافلا راتحا ثيح «نيتكيرش داجیإ يف نيعيرس اناک ىّتمو سرافلا
 مّدقو بيرق نع بضخُتس تناك يتلاو ةليمجلا نامرج - اتناس يد ةسنآلا
 سرافلا ذخأ .تنانيس يد مادم < ؛ةكنح رثكأو ًارمع ربكأ ةديسل هتامدخ ىتم

 دنع نالّضفملا نانوللا امهنوك «قرزألا ىّنمو رضخألا نوللا سلب

 .ةنيدملا جراخ ارصق ن نايئانثلا راز ةلزاغملا نم يناثلا مويلا يف .امهيتديس

 نار - اناس. ىد ةسنألا لعج ثيح «ںاکلاب ا ناك سرافلا

 هل نكي مل ؛حاجنلا اذه بصي مل ىتم ّنكل ىتاكن ىلع بخصب كحضت

 ےک تا ةا تاعا امدنعو ءاذه ةسايكلاو دّدوتلا عوضومل ربص

 اداع ادعو ؛عبطلاب ةدّيسلا ترعڏ .هسفن جاو نع ربعي اهدي طغض دقف

 ءهجعزأ دق ناك هنأ كردم ريغ هنوك .هيلإ رظنت نأ نود هتكرت نيروت ىلإ

 نكل .ءيشلا ضعب هسفن نم رسو «فطاوعلا اهتحاتجا دق اهّنأ دقتعا دقف

 يد مادم راز «نيئانثلا قارتفا ببس نع لءاست يذلا تنومارج يد سرافلا

 نع ىنغتسا دق ناك ىّتم  ةقيقحلا هتربخأ .ءاقللا ىرج فيك اهلأسو تنانيس

 هسفن نيبو هنيب ركفو سرافلا كحض .اهتعجاضمل ًازهاج ناكو تايلكشلا

 مادملا ىلإ دّدوتي نم وه ناك ول فلتخم لكشب رومألا ريديس ناك مک

 .ةببحلا

 مقي مل .تاراشإلا مهف ةءاسإ ىّتم عبات تلت يتلا ةليلقلا ماّيألا ربع
 .ةداعلا يضتقت تناك امك «تنانيس يد مادملا جوز ةرايزب

 تناك اهّنأكو «ةّيربلا بنارألا دراطي ذحأ دقف ةّيوس ليخلا ءاطتمال نانثالا
 مّدقي نأ نع لفغ غبتلا قوحسم لوانت امدنعو «مامتهالل ةراثإ رثكألا ةسيرفلا
 .مزاللا نم رثكأ ةكيرجلا هتاردابمب مايقلاب ٌرمتسا ءانثألا كلت يف .هنم ًاضعب اهل

 ؛ىّتم رذتعا .ٌةرشابم هنم ترقذتو «ةيافكلا هيف اب تأر دق مادملا تناك ًاريخأ

 بهذ امدنع

 رثكأ ةدّئيسلا فا «هراذتعاب تا نأ عت .هئاطخال اكردم نكي مل ذإ

 ةّدع دعب «كلذ نم ماّيأ ةّدع دعب نكل  لزغلا فانكسال ةّدعتسم نم

 .شارفلل ًةزهاج تناك اهنا ًادّدجم ىّبم ضرتفا «دولا بطخل ةيثبع تالواحم
 نأ دقتعأ ال» :سرافلل ىّتم لاق .لبق نم امك هتضفر دقف «هلمأ ةبيخ
 عّيضملا ثبعلا نع مهدحأ عنتما اذإ ريبك لكشب نجعزني نأ نكمي [ءاسنلا]

 ام تعطقت دق تناك لبسلا نكل «.(ةعقاوملا) هتياغ ىلإ ٌةرشابم هجوتو تقولل
 ةصرف ىأر نأ دعب «تنومارج يد سرافلاو «هنيب امو تنانيس يد مادملا نيب



 ڪنا اس اهتفطالم ل هایت نم اهئایتسا ةمصرف زهتنا ءاهتيوفت عيطتسي ال

 .هضرفي نأ ىم لواح يذلا لاصول !ابارمألا رخآ يف رفظف «بسانملا

 ٤ س ©

 مهدحأ ناب روعشلا نم (ًريفنت) ءاوغإلا ةضقانم رثكا ءيش دجوي ال

I Eنجما ی هناي اس ا  

 اتيم نولكي رورغلا نم عونلا اذهل رهظم ٍىندأ .مهتم واقم كرودقمب نوكي نأ

 كلعل .كفذه بلقب زوفتو كتقو ات كشفت تبق نأ بجي .ةءاوغالل

 دقفي هلعج وأ .هرعاشم حرج ىلإ يدؤيس اطا ريس لدعم نأ نم فاش
 ا رثكأ حجرا نم نكل .مامتهالا

 شك أنقو تقرغتسا املكف «ةقيقحلا يف . امئاد رقني نامأاللاو اهب كروعشو

 اهقلخت يتلا (رحسلا) ةذيوعتلا تناك امّلكو «كمامتها قمع ترهظأ املك

 كدنع ىتلا نامأاللا ةلاح فوخلا سك

 .قمعا

 اياب نم دحاو وه ءاوغإلا ناف «ةليلق سوقطو ٍتاّيلكش يذ ملاع يف

 تي ةرتاعشو سم هنإ .ةميدقلا طامتألاب ظفتحت . ىتلا ةليلقلا يضاملا راثآ 0

 ةجرد امإو كرعاشم قمع سيل ةلجعلا ره .اهب لَقَتحُيو عاطُت نأ
 نأ قا ا نطعر نفر کا ن نکی دف كدب قلك اھا كفار

 ا ا ا
 «يعيبط لكشب ًارّوهتم دنم تنك اذإ .بحلا نم عونلا اذه هجتني يذلا

YY 

 .ءاوغإلا ديدش ميش هنأ ىلع كفده لبق نم كسفن مجلل هلذبت

ie 3. ىعدُي باش شاع رشع نماثلا نرقلا تانيثالث ف سیراب يف 

 .ىلوألا هتقالعب ىظحي نأ هلّوخي يذلا نسلا يف ًامامت ناك يذلا ءروكيليم

 ل 2 كرا يلاوح يف ةلمرأ تناك «ياسرول يد مادملا هّمأ ةقيدص

 ام نوكيا ناك مک غ ذل انا یس اهل ناك نکل عاشو
 نيتميظع هتحرفو هتأجافم تناك اذل .بحلا هلدابت نأ ًادبأ عقوتي مل نکل ءاهب

 ياسرول يد مادم تارظن نأ «ةيافكلا هيف ام ًاريبك حبصأ دقو اَمأ كردي نأب

 .هب ٌئمومأ مامتها دّرجم وه ام رثكأ ىلإ ريق اهّنأ تدب ةنونحلا

2 

at . =. 

 243 * وجمل يجب

 5 ا
 2 ر <

ce 5 

 لئاسولا هدصو ع
20 

 ةضف نوكت نأ كح

 3 » .٠

 ىو هرس ممم لا # عنك کب

 . .جيسمسلا ىف هسک

 هلع عنف لا هيلع

. 5 1 

 هم رحسلو رر سلا

٠. , 
 1 م
 لا اهيلع ف ةيسصاعلر و

aa OF 50 
 ؛هينع اهمأ ىد عسل

0 7 

 ةلفب هلماعت نأ هيلع
٤ 5 4 2 
 ع «هح صو یدسص 0 9

 ىعاسملا لك يعيست
 . / 7 ١

 لأ بجي ؛هميطحتشل

 لكشب هليحر قبتتسي'

 نأ بجيو :يتناع
 طلو هقوذ ضراعي
 ىرذدزيو «هتاغر

 لأ اهيلع بجي ؛هرقف
 اهلا ىو هعدن

 لجر عم ٌةضطاعتم

 هی هجتوت ناو «رحا

 ةيساق ِتاملكب مولا
 ؟تايسانم أ عيمج يف

 هنع رخ نأو

 اهئاقدصأل بيذاكألا
 عطاقت نأو ؛نييتيفطلا

 يف هلسرتو «همالک
 ًأديعب ةرزكتم تاهم

 اهل يغبني .لزنم ا نع

 تايانع سمج لأ
 هلعجن نأو «راجشلل

 ةنايخ فلأل ةيحض
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 اهيلع ؛ةدمعتم ةيلزنم

 يف اهغامد قهرُت نأ
 ىتلا لاعفألا طاينتسا

 ٠ دابق نأ طب
 لجر عم تارظنلا

 «هروضح يف رخآ

 يف سمغنت نأو
 مامأٍر كنم كنه
 را نأو ؟؛هينيع

 تعاطتسا ام لرنما

 ءًالبس كلذ ىلإ

 ىلع وديي رمألا عدتو
 ةجاح دجويال هنآ

 لئاسولا هذه لك
 لجرلا داشرإل ةعجان

 .جورخلا باب ىلإ

 «يقرشلا بح ا

 رجتوم :يناثلا دلجا

 ةمجرت «تاسموملل

 زرئام سيووب .يإ

 ءاسنلا بحت امك امامت

 نولحتي نيذلا لاجرلا
 ةلاسبلاب برخ ا ءانثأ

 نهنإف «ةراسج او
 يعي هلع ةقرطب
 اذه نم نينا لاجزلا
 ؛؟بح ا ىف فنصلا

 يذلاو نابجا لجرلاو

 0 حرص ايا نم يتلا تر نسحب ر مدلا تدا 00 و 0

 یک

£ 
“t1 

 ع “هب 0 اا 56 تنأ كيدل 57 اذإ 9 جارحإلا 7

 CE اهّنكل «باشلا كابتر بیس تناك اھا ًامامت ياسرول يد مادملا

 روكبليم فرتعا .تبحت نمب 0 نأ كيلع - باشلا ةظاغإ دصقب . ٌةلئاق

 3 هع ةقيدص هتحصن .اهيلإ قوتي نم يه لعفلاب مادملا تناك دمل :ًاريخأ

 .ةنهاوو ةليوط ًةرظن 000 ءاضيأ تدّهنت اهّتكل ؛ةقيرطلا كلتب اهب ركفي

 ةزدعتما وأ ال ن مل اهّلعل - رخآ ًائيش اهانيع امنيي ایش تلاق اهتاملك

 يد مادملا تلاق ا امدنعف كلذ عمو هر تاك مك لانملا

 مل اهنوك ا بالا ر و نخ عام نأ كت اهنا: یاسر

 .هبح اهتلدابم نع ايش ل قت

 ءاسرول يد مادملا نم روكيليم بلط «تلت يتلا ةليلقلا ماّيألا ربع

 رزق رمالا رخا يف .راركتلا سفنب تضفرف «هل اهبح نلعت نأ رّركتم لكشب

 ىف «كلذ نم لايل ةّدع دعب نكل ؛ملستساو ءاهنم ٌسوئيم هتّيضق نأ باشلا

 ملا تلعج هل اهتارظنو «داتعملا نم ٌعارغإ رثكأ اهناتسف ادب ءاهتيب يف ةرهس

 تصرح امنيب ؛ناكملا ءاجرأ يف اهعبتو «تارظنلا اهلداب .هقورع يف يلغي
 ناك اب نورخآلا حي نأ ةفاخم «ةفاسملا نم طيسب رادقم كرت ىلع

 كركشلا درس نأ نود هئاقب ةّيناكمإ رّبدت تعاطتسا دقف كلذ عمو ير

 داكلاب .ةكيرألا ىلع اهبرقب هتسلجأ ءامهدحول اريخأ احبصأ امدنع

 دقف «مالكلا ىلع هلمحت يكل .حيرم ريغ ناك تمصلاو ؛ملكتلا عاطتسا
 .ةرياع ةوزن اهل هتح 0 :ميدقلا عوضوملا سفن تراثأ

 ىح «ةبذهم ٍةفاسم ىلع ظافحلاب ّرمتساو ءامتغم ادب كلذ راكنإ نم الدب
 ياو انه كأ ناک اذإ» دو هیرخسبو ءأريخأ تحرص

 . ًاعوط كعم كلذ تبتر دق

5 



 ت عنق جمع 5 باهذلا هيلع ّنأب هتربخأ :!دّدرتم روكيليم لظ

 عمسیس ۾ ف ا 3 لعجيس ناک بادب هحماست اأو .ةحيضف ريثت

 ةيظحللا هتأرج نع رذتعي وهو ضهن ام ناعرس .هّمأ مهيف نمب ةثداخاب عيمجلا
 < دشا اهترظن .ةفطاخلا وأ

 ريثكب دعبأ

5 

 ىضم دق لعفلاب ناك هنأ تع ام اعون ةدرابلاو ةه

 .فرصناو دولا لاقو ىيلإ اّيح لِي اذكه ا ىعزاللا نم

 ور يف ياسرول يد مادملاو روكيليم رهظي
 ليف نوليبيرك 8 5 ىف اهبتك ىتلا

 لاب .رصعلا كلذ اسنرف يف مهفرعي ناك نيقساف

 ا ةن

 نم هتايصخش دمتسا يذلا

 ءاوغإلاف .ليف نوليبيركل ةبسنل

 اهلاسرإ ىلع ةردقلا لوح  اهلوح روحمتي

 نر خل ىلإ جاتمتو ةتوبكم ةيناسنجلا نأ ببسب سيل اذه .اهتءارقو

 «تاءاميإلا بايثلا لالخ نمر يكحلا ريغ لصاوتلا َّنأل امنإو .ةرفّشلا قيرط

 .ةغللا يف ةيئاوغإو ٌةراثإو ًةعتم رثكألا لكشلا وه (لاعفألا

 وا تاراش نع ةرابق هلك

 تناك ةيكذ ٌةيوغم يه ياسرول يد مادملا إف «ںیف نوليبيرك ةياور يف
 عمو .سنجلاو ةياوغلا ملاغ يف نيعفايلا بابشلا لاخدإ يف ةراثإو ا
 رداقلا ريغ ءروكيليم دنع يتلا بابشلا ةوابغ ىطختت نأ عيطتست ال يهف كلذ

 رّبدتت ,ةّصقلا ىف ًاقحال .ةّضصاخلا هراكفأ ىف قرت هلال ايار ةا ىلع

 مه .مهميلعت نكمي ال نوركا دو ةيميقحلا ةايفلنا يف نكل «هميلعت

 ةوقلا ىلع يوتحت يتلا ليصافتلل نيساتح ريغو مزاللا نم رثكأ نويفرح
 ةئطاخلا مهتاءارقب كنوّرفتسيو كنوقياضي ام رثكأ كنورّمني ال مه .ةيئاوغإلا
 غو مهب ضال نآلا تام فل مم اا نور اا بارلا -ىلغ

 هنأ ةجردل هسفن يف اًدج قلاع روكيليم .يه امك ءايشألا ةيؤر ىلع نيرداق

 رطضتس يتلا ةكيرجلا ةوطخلاب موقي نأ هنم عقوتت مادملا نأ ةيؤر عيطتسي ال
 لايح ا يب سیلو «هسفن يف ركفي هنأ هدّدرت رهظي .اهل مالستسالل

 A خا 7
 يف طاغي وأ طرش
 ی رک ا رح

TT 70  
 رعطي نل ةارغأ رمز حا

 ا 1 52

1 

 . ”هدنع ةوشحخلاب أدب
 بُ 2 5 2

- 

 ن زوج تأ نعل! فاز عا

 نإ لاح را 1 ندري

 ىف ياغ اونو کی

 ةارجلأو سلسصلأ
*“ 

 نأ ةجرل :ةحاقولاو

 اضرأ نهنوحر طي
 قرا ءادختساب

 قع إب ؛ةضحم ا

 ب مآ

 ,* اعم اعون

 0 ا عضاوتلا

 ةعضاوت» ٌدبالص
 تناك امر يتو

 لأ نيح يفف .لضفأ
 صل ما هالا
 ساو «تارعاد

 وأ لاجرلاب نشرحتي

 نرتب دفع كيع
 هنأ الإ لاصولا
 ج نملعي

 نضقوي فيك
 «ءاوهألاو تاوهشلا

 جاردتسالاب نمقيو

 وحن ىلع ةشوانم ا ىلإ

 لجرلا نوكي ثيحب
 فطخي ¥ يذلا

 ًاهتيصان نم ةصرفلا
 «ةشوانم ا ىلإ متضنيو

 ةبهر يأ نود كلذو
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 وأ عيفرلا | ءاشملل

 كودو «نأشلا ةمظعل

 ريمص نم: ع ۶ زاو يأ

 2 نأ و أ فوخ وأ
 نم ی قمحأ دار ا ص

 E بیر ريغ

 2 ا

 ناب ند ًااصخشو

 ظا هنع ىلخني

 و .دبألا ك بيطا'

 نيقيدص نع تعمس

 نيقومرمو نيليبن

 داتديتس تناك

 مارتح الاب ناتریدج
 سبع 2(

 ةيعون نم لاكشالا
 اتريد دق «ةعضاوتم

 ايرس ادعوم امهعم

 موي تاذ سيراب يف
 . هفيدح ىف هزنعلل

 نع ناتديتسلا تدعتبا

 یتح نفسا امهضعب

 ىلع لك ءًالصفنا

 يف اهقفارم عم ةدح

 نم ةشيرعتب ةياغلل
 نأ ةجردل ناصغ آلا

 ناك راهنلا ءوض

 ذافنلا عيطتسي داكلاب

 ةدوربو «كلانه ىلإ
 تناك ناكم ا

 ا اتدبتسا دق اهرحسو اهتنتف ّنأب روعشلا نع الد ولف

 ىع فّرعت اذه نم رثكأ ءاوغإلا نم م ضيقنلا ىلع وأ ًارّقنم نوكي نأ نكمي

 مل اوطخت دق اوناك اذإو «طامثألا هذه

E كرش يف كسفن عقوت الف يهّرُذعَي
 نوو فو 

 نأ RE نم يذلا بابشلاو ةعافيلا ن *

 .ڭكشلاب

ي يف يناياهنا طالبلا يف .4
 رخاوأ نابا

E A 

 و رجي مل - هسفن يجنج ميظعلا يوغملل موعزملا نبالا - وراك

ريمأب اميتم حبصأ دق ناك .بحلا يف ظحلا
 8 يتلا «يميجيوأ «ةّباش ة

 3 بوز ف ور ناك عراف فيرا يف مهتم سوغ تي يف بع

1 

 شوش
e هنوك طالبلا ىلإ ةاغ تحت را يف اا يح اهنا 

 كلذ دعب ًاعوبتم ءامهوبأ تام مث نمو .تقولا ضعبل نيتخألا ةرايزب مقي ملو

 .اهسفن يميجيوأب ةريصق ٍةرتفب
 دق تناكو .ةيادبلا ذنم يميجيوأ بحي ناك :هأطخ وراك كردأ نآلا

Ts؛طق ةيناث اهلثمب يقتليل نكي مل .اهب ًابعيس وأ ةتهيس  

 طالبلا يف شيعلل يميك وناكان تنأ امدنع 0 تناك

 تيبلا وراك لّوح ءاهتخأو اهوبأ تام نأ دعب
 .ماقم ىلإ اهترسأو

 دق وراك ناك ىتلا ةّيوادوسلا ىميكوناكان تأر نأ دعب موي تاذ

 هر هبا تلال قوفيك وي“ ةا اغا لاه نا خا اهلا ندخل

 ىف ةايحلا تّبد يلا ىف ديعب ٍناكم ىف ةئبتخم تشاع اهو يميجيوأ

 5 ءاهبكترا يتلا ةكيطخملا نم هسفن صلخيل ةصرفب ىظحي لعل - وراك
 حيرضلا هيف راز قو ىتأ ؟ةأرملا هذه لباقي نأ هل ىتستي فيك نكل .يضاملا

 نوفيك وي نأ عمسو «ةلحارلا يميجيوأل مارتحالاو ءالولا ضورف مدقي ی

 بابلا قش نم اهيلع ةفطاخ ةرظن يقلي نأ رّبدتف .ًاضيأ كانه تناك ةضماغلا

 هاتف تناك اهّنأ نم مغّلاب :هسافنأ تفطخ اهل هتيؤر . يور جاهم ومو

 يحلا ديسجتلا وراك ينيع يف تناك هنأ الإ ءاتج لامجلا ٌةّيداع ةّفير

 ىميجيوأ هيف تشاع يذلا



 ي یک وناکان توص لثم ناک يائألا هذه يف ءاهتوص .يميجيوأل

 اشنا اهيحأ

 0 ةدع دعب

 كتح دق تنك کست نوفیک وی تناك

 0 نيحلا كلذ دنم ينهذ يقراغت ملو بابلا يف ع دصت 0 نم ةدحاو هرم

 ىلإ اهلقيس ناك .راظتنالاب تناك ةبرع ىلإ اهلمحو هيعاردب اهعفر مث نمو
 اة نك هانيع تقرورعغاق ؛يميجيوأ ةروص هل هلحر لا تداعاو (ةيناث رازملا

 اهبايث ينضب ص EE ىلإ نطل 0

 1 تدل هانی تقرورغا
 ت

 ی لاجل ا و ثلا لحي نأ و نك ريدت كلذ

 :اهل لاق 00

 ادل E بعلت تناک ج يی ت تناک امدنع

 ا a .ًالقصو ًايذشت 0 تناك ينافرصتو .يميجيوأ

eTماقملا ىف و 0  

 اا روز نا لبق قولا ضعب ىضم . .قوشلاو ىسألا نم ٌةعاتلم يهو

 نأ عطتسي مل هنكل لبق يذ نم ًالامج رثكأ تحبصأو تنشحت دق تناك

 اهدعو نأ لعب ؛قرخأ هرم اھک رت .يميجيوأ يف ريكفتلا نع فقوتي

 ىّقلت اريخأو ةّرملا هذه رثكأ ٌعيباسنأ تضقنا نكل :رصقلا ىلإ اهراضحإب

 ىهو ةّرم رخآ تّدِهوش نأ دعب ,تفتخا دق تناك نوفيكوي نَا اهدافم ٌءابنأ

 هرّمد دق وراك ناك «نوفیک وی لجأ نم ميقأ يذلا زانجلا لفح ىف

 ٌقحتست اهّنإ ؟ركبأ ٍتقو ىف اهدنعل بهذي مل اذال :بنذلاب ساسحإلا

 .لضفا اريصم

 رشع يداحلا نرقلا نم ةينابابلا ةياورلا يف نورهظي تايرخألاو وراك
 ةدمتسم تايصخشلا .وبيكيش يكاساروم ةليبنلا اهتفّلأ يتلا ءيجنج ةّصق
 تافاقثلا لك يف رهظي وراك طمن نكل «مهفرعت ةبتاكلا تناك صاخشأ نم

 .يلاثم كيرش نع نوثحبي مهتا ودبي ءاسنو لاجر مه ءالؤه :روصعلاو

 نع

 5 م6

 هفعمخا لا

Ea 
 4ح لاال اهدنع و

 ا

Eاديج فرع  

 اق تناك

 رحآ ضرع تلمع
 يشم در جم ريع

 رذفو .ءاوهلا مستنتو
 يدا هتديتس هحو نم
 2 ناك هنآ ىلا

 ناك اپنا ةيغرلاب

 قودعت اقاونأ اهيدل

 e للا تاكا

 امك «ةشيرعتلا نم

 انراطخل
 . بوعللا نحت الا

SEE 
 ىف ةباغ ةصرف كلانه

 بجي ةعورلا
 ماف اذل .اهزاهتنا

 نا نود ایک اسا
 تايمسر ةيآ فلكتي

 ىلع اهحرطو «هغراف

 ريغص ع مجضم

 نم عونصم
 تاو بافعألا
 لكشب ماقو ضر لا

 ةسراممب دج راس

 نأ نود «اهل هئاهتشا

 ةملك ةيأب ادبأ هوضتت

 /ءاسسلل ايو ادع ام

 لعاف اذام ءيديتس اي
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 تکاب "تنأ تیا
 ًانونج رثكألا لجرلا

 خيرات يف ُةبارغو
 يا مدق اذإ !ةيرشبلا

 اذامف «صخش

 حب بهذإ ؟لوقيس
 لجرلا بكل «!ءامسلا

 نأ نود نم عبات

 ٍلكشبو هسفن جعزي
 ناك اع ا نيج
 نأ ىلإ ادب دق
 ءأضيأ يهو «ىهتنا

 ىضرلا نم لاح يف
 امھنآ ةجردل ديدشلا

 نم ةركلا ادواع
 افاط نأ دعب ديدج

 را تال جاا

 دعب .تأرم عبرأ

 امنيب «ةهربي كلذ

 يف نايّسمتي اناك

 «حوتفم رحنا تشم
 ناكم يف ايأر دقف
 ا رحا

 امهو نيرخآلا نينثالا

 امهضعب عم نايّشمتي

 وأ ةهجو اود شا
 امك امامت ةياغ

 .ةيادبلا ىف امهاكر ت

 ةديتسلا تلاق دئدنعو

 ىلع تلصح يتلا
 يذلا لجرلل اهدارم

 «ةلاح ا سفن اهرطاشي
 أن م امامت ةنقوم انا»

 صر مك صخشلا ؛امامت ًانسح ًادبأ نوكي ال مهيدل يذلا كيرلا

 ديدج ٌصخش ربعي امدنعو «طالغألا نوري ام ن ناعرس نكل «ىلوألا ةلهولل

 اذه نإف نوفرعي يدبا صحا نم لضفأ ودبت /ودبي يه وأ وهو ېهراسم

 ىلع لمعت نأ طامألا هذه لواحت ام ًابلاغ .نايسنلا ّيط يف حبصي صخشلا

 .ايقالخخأو اتفاق هنيسحت لجأ نم «مهقوشو مهراثأ يذلا لماكلا ريغ يرشبلا

 نع ةقيقحلا . نيفرطلا الكل ادبأ ضرم ريغ اأ هنوك نع فكتب اذه نکل

 عادعس ريغ مهن لب لاثم نع نوثحبي مهنأ تسيل يه ةئفلا وأ طمنلا اذه

 وه مهاضر م2 ی ذم .هحالصإ بعصي لكشب مهسفنأ هاجت

 مهؤاضرإ هنكمي ءيش الف عقاولا ءوض يف نكل «ةيلاع اثم ريباعم نع ةرابع

 م مهزييمت عيطتست .روذجلا ةقيمع نوكت مهتداعس مدع نال مح

 مه ءاضيا .اليوط رمعت مل ٍةفصاع ِةّيسنامور صصقب فوفحملا يهيضام

 ةيادبلا يف كردت ال دق .ديدج نم كعنص ةلواحمو «نيرخآلاب كتنراقمل نوليمي

 فاطملا رخآ يف نوفّضكتيس ءالؤهك ًاسانأ ّنكل «هيف كسفن تمحقأ دق ام

 كصئاصخ ةيؤر نوعيطتسي ال مهنأل 0
 يف نوّيداس مه طافألا ءالؤه 10 نأ لق ناف هرلا ةفأش معن ةةدقإ

 .اهيلإ لوصولا نكمي ال يتلا مهنادهأب فا ءافخلا

 وموكايج يناقويج ىقتلا «ةيلاطيإلا نيروت ةنيدم يف «1762 ماع يف .ك
 هبحي هنأ ادب وناليم نم ليبن لكس وهو «(.ب.أ) تنوكب ةّرم لّوال اقونازاك

 هضرقأو ةبيصع ًاتاقوأ تنوكلا ىناع دق ناك .لئاه لكشب (اونازاک ّبحي)

 هعم ثكميل اقونازاك تنوكلا اعد «ليمجلاب ٍنافرعك .لاملا ضعب اقونازاک

 اهلامج ّنأو ةنولشرب نم تناك هتجوز نأ تنوكلا لاق .وناليم يف هتجوزو
 ءاقونازاكل اهلئاسر تنوكلا ىرأ .قاطنلا عساوو ريبك باجعإ طحم ناك
 قحتست ةزئاجك اقونازاك اهلّيخت ؛ةرسآ مد ةّقخب ةبوتكم تناك يتلاو

 .وناليم ىلإ ىضمف .ءاوغإلا

 ةينابسإلا ةدّيسلا نأ اقونازاك دجو «تنوكلا لزنم ىلإ هلوصو ىدل
 ناك اهددصب ميش .ةيّدجو ةئداه ًاضيأ تناك اهتكل ,ديكأتلاب ةليمج تناك

 ءاعئار رمحأ ٌعادر ةشيتنوكلا تار «بايثلا نم هتبيقح غرفأ امدنع ةر لق



 رش .هتاينتقم نيب نم ءدوسالا روّمسلا ورفب انّيزم

 .هبلقب زوفت ناليم نم ٍةدّيس يال

 هت ا س
 5 ان
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 ىتح ههدختسی ناک ۔ ةوشرلاب ءادرلا تفصو .اقونازاك ظيغتو حزامت تدذحأ

 الل أو ءاقونازاك لاق كلذ نم سكعلا ىلع لب .هن مالستسالاب ةارملا منقي

 ةبرع يف مهو «ةيسمألا لک يف .ريدقت نوبرعك ٠ دارملا 00

 اهل ة هين ةقيدص ناكمزب ناك اذا ات RE ةدوعلا قي

 تا هنوك .حضاو لكشب تجع زنا الب 57 امدنعو u يرتشت نأ

 ًةفيطل تناك اذإ روكسلا ورف ءادر اهل مّدقي نأ اقونازاك حرتقا دقف ءاهتبعلب
 .ارجاشتف ءاهباضغإل الإ دي مل اذه .هعم

 ءادرلا ع عاب :ةشيتنوكلا جازم تلقت نم مكس دق اقونازاك ناك اا

 دق 58 امك .ىهاّيِإ اهتطعأ اهرودب ىتلا «ةّينغلا اهتقيدصل 15000 لباقم

 اک ليك لقلت لامار مابا مدع ا نكت فدل لس كططخ
 :هل تلاق .طرش وأ ٍديق نود ء5000 لا اهيطعيل ٍدادعتسا ىلع هنأ ةسيتنوكلا

 تفنأتساو .ينيلست تنأف ءاقبلا عيطتست ككل ةياغلل ءيس ٌلجر تنأ»
 اي «يبنذ ا مل اقونازاك ّنكل «جنغلاب مسّتملا اهكولس

 اذإ 15000 ا يه هذه» «.ىلع ةياغلل ٌدودحم كيثأت كرحسل ناك اذإ «يتدّيس

 ةشيتنوكلا ًاكرات «فرصناو ةلواطلا ىلع لالا عضو «.كيضري كلذ ناك

 .دٌعونتو دّدهت يهو ًابضغ طيشتست

 :اهل لاقو .عدخُي مل

 .نالماع اهنم هرفن دقف «ةشيتنوكلاب ةرم لَوَأل افونازاك ىقتلا امدنع
 00 در و ٍذخأ ةّيلمع يف طرخنت نأ هه ا :اهسفنب اهدادتعا «لّرألا

 ا کر هک ا ةنلاب دادتعالا . لجرلا عاضخإب تبلاط دقف

 - عبني 0 امك ًامامت «نيرخآلا مامأ كسفن َلِذُت نل كأ ىلإ ًاريشم
 نورخآلا لدي نأ بلطتي يذلاو «صقن E يد نم را ىلعو

 ًادادعتساو «رخآلا صخشلا ىلع ًاحاتفنا ءاوغإلا بلطتي .كمامأ مهسفنأ

 ما وه هرربي ِءيس يأ دود ,دئازلا ءايربكلا وأ ناوفنعلا لا ا

 ریحن ىلع
 ء کاش تسا ةروسعبو

 ماری ام

 تناك دقل لعفلاب

 هنأ لعفلاب ؛ءكلذك

 نأ اهنكُم داكلاب
 ام ًالاح لضفأ نک

 .دئدنع هيلع تناك

 تنا يتلا ىرخ ل

 ص تدك أ :ةطخاس

 ترطضا اهنأ اهنيحان

 7 2 دق ا

 لالخو ؛قالطإلا

 ناک هلک كلذ

 نأ نيلجرلا ناكمإب
 امهو نهنايري
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 ناحيصتو ناكحضت

 ضعبلا امهضعب
 !هوأ» :ىشم ا ءانثأ
 !فيخسلا لغم ا اهيأ

 نابج ا ديدعرلا اهيأ اي

 لاق ٍذدئدنع «!لوجخم ا

 :هقيفرل حجانلا ريزلا

 انيئديتس ىلإ غصا»

 ناحيصت نيتللا

 كيب نازهتو «كيلع

 2 ٍلكشب
 كاا قفكتتو

 رود بعلب تغلاب

 يف نورغلاو تا
 رقا «.ةعقاولا هذه

 دعبأل كلذ ةحتصب
 ؛دودح ا تاجرد

 دق ناك ناوألا يكل
 قدا قلع تاف

 ةصرفلا نال «هئطحخ

 ةكسم هطعت مل

 اهب كسميل ىرخأ

 .اهتطساوب

 يد رونجيس -

 تاويح «موتنارب
 تاليمج ا تاديتسلا

 ةمجرت «تابيهم او

 نوسنيلأ رآ .يآ

 :ةسيتنوكلا عمط تناك افونازاك زازئمشا تراثأ يتلا ةيناثلا ةفصلا

 مل ۔ بوثلا ىلع لوصحلل طقف ٌةَمّهصم تناك ةّيجانغملا ةريغصلا اهباعلأ

 ةبعن نع ةرابع اقونازاكل ةبسنلاب ءاوغإلا ناك .سنامورلاب ٌمامتها اهيدل نكي

 كاسه كي د .ةلدابتحا مهتيلست لجأ نم سانلا اهبعلي ةعتممو ل اظلا ةفيفح

 ضيا ايادهلاو لالا ديرت ةأرما تناك اذإ هيدل ءايشألا ةموظنم يف <

 ٌةبغر هذه نأ اضيأ رعش هتكل .ًاهرك ًالجر ناكو ؛ ا كلتف

 ىعست ام داب عابطنالا فا نأ بجي ذإ - اهءافحإ ةأرملا ىلع نيعتي

 Ey حضاو ل اكشب لاتحي يذلا صخشلا .ةعتملا وه هءارو

 اذإ .سوفنلا يف زازئمشالاو روفنلا عقوي نأ الإ هعسي ال ىرخأ يام ةزئاج

 ءلالا نع  ةذللا نع ادع ٍءيش نع ثحبت تنك اذإ كتين كلت تناك

 كاَيِإ .رقنم يش يه ةّيفخلا عفاودلا نم هي .ًادبأ كلذ رهظُت الف  ةطلسلا

 .مهولا مطحي ءيش يأ عدت نأو

 (ايناطيرب ةكلم) ايروتكيف ةكلملا تفاضتسا «1868 ماع يف .6

 ترسو الع مايليو .ديدجلا دالبلا ءارزو سيئرب لوألا صاخلا اهعامتجا

 اناميإ قالخألاب نمؤي صخشك هتيصب تملعو «لبق نم هب تقتلا دق تناك
 هيف تي نأو ءايمسارم نوكي نأ هنم ُدارُي ناك عامتجالا اذه نكل «ًاقلطم
 بص هيدل نكي مل نوتسدالغ ّنكل .ةفيفخلا يداحألاو تاالماجملا لدابت

 نمآ :ةيكلملا يف هتّيرظن ةكلملل حرش لؤألا عامتجالا كلذ يف .ءايشألا هذهل
 تلشف دق تناك ارود  ارتلكنإ ىف هب ىدَتَقُي ًارود بعلت نأ ةكلملا ىلع ناب

 .طرفم لكشب ٌةيلازعنا تناك اهّنأل .هيلإ ءاقترالا يف ًارَتؤم
 ا a ا

 ىضم يذلا نوتسدالغ نم لئاسرلا يقلتب ايروتكيف ت ًاذي ام ناعرس اوسألا

 ءانع مّشجتت مل لئاسرلا كلت فصن .ًاقمع رثكأ لكشب عوضوملا ةجلاعم يف

 عم كاكتحالا يدافتل اهتعاطتساب ءيش يأ لعفت تذخأ ام ناعرسو ءاهتءارق

 ءاقللا لعج ىلع صرحت تناك اهتإف «هارت نأل ترطضا اذإ ؛اهتموكح ميعز

 يف سولجلاب هل حمست نكت مل اهنإف ؛ةياغلا هذه قيقحتل .نكمي ام رصقأ
 هّنأل .رداغيو لميس ام ناعرس هرمع لثم يف ًالجر ّنأ يف اهنم ًالمأ ءاهترضح

 نكي مل هّنإَف هبلق ىلع زيزع عوضوم نع مالكلاب عرشی ناك ام دّرجمب
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 .بؤاثتلا ةحيتن كينيع يف عومدلا 3 كيدل مامتهالا مدع ةرظن ظحالي

 بجي ناك (اهنع بتكي ىتلا) اياضقلا طسبا ىّتح و افلا
 یک اهمقاط اغا نحل لبف نم (ةحضاو) ةطيسب ةّيزيلكنإ ىلإ ہجر نأ
 اهلداجي يدا هيلا تناك هلك ١ اذه نم م کل .اهتءارق نم نكمتت

 ضرع ا .ةيبغ اهّنأب رعشت اهلعج يف ةقيرط هتاشقانمل ت تباك ا

 ںواحی ا قفتت اهنا ر اهسأرب ئموت
 ةغيصب اهسفن ىلإ ٌةريشم - هرس نيمأ ىلإ ةلاسر يف تبتك .اهحضوي نأ
 [نوتسدالغ] ثولس يف ا اف رجعتو 'دانع ترعشتسا املاطل» «بئاغلا

 هتهرك اه رثكأ ناك نيدنلاو ءرخآ صخش يأ نم امهنم ناعت مل نيذللاو ..

 اھ کک ا ىّتح نينسلا ربع رعاشملا هذه تشقت «.هيف

 نيماجتب هسا تیر عسا ن رتسدالغل ناك ةرارخالا بر سيئرك
 e اك .نيظفاحملا بزح سيئر ناك يذلا يلليئارزد

 تاسلج ىدحإ 5 اطيش يدوهيك ةيقالخألا تارابتعالل 5 ميقي ال

 وهو ةطقن دعب ل e ءايمالك هسفانم نوتسدالغ مجاه «ناملربلا

 همالك ءانثأ هبضغ دعاصت .همصخ تاسايس اهينإ يدوتس يتلا جئاتنلا فصي
 َةَّوَعِب ةلواطلا مكلف .(ىلليث اليئارزد نع ثّدحتي امدنع ٌةداع ثدحي ناك امك)

 .مئان فصن [ ادب اذه لک ءانثأ .ريطت قاروألاو مالقألا تلعج

 يدعو هيمذق ىلع صضهنو هينيع حتف یمالکلا نم نوتسدالغ ىهتنا امدنع

 ريثكب ملكت دق مازتخإلاب ريدا ميقتسملا دّيسلا» :لاقو .ةلواطلا وحن ءودهب

 فناتسا مث «.فنعلا - محأ نم ريثكو «ةحاصفلا نم ريثك «لاعفنالا نم

 لا هانا كرت ار - زرقا دسإ يف < نكل» هتلاطإ دمعت ٍيفقوت دعب

 ناك الت يذلا باطخل ١ .اهناكم ىلإ اهداعأو ةلواطلا نم تعقو دق تناك

 رجس .نوتسدالغ باطخ عم رخاسلاو ىداهلا هنيابت يف ةعاربلا يف ٌةياَغ

 مويلا كلذ يف زاف دق ناك هنأ ًاعيمج اوقفّتاو «ناملربلا ءاضعأ

 ناك نوتسدالغف «يعامتجالا يوغملاو رحاسلا لاثم يار زد ناك اذإ

 رصانعلا | نم مهمظعم «نوذّيؤم هل ناك عبطناب .يوغملا ضيقن ةن وأ رفنملا لاثم

 .ةّماعلا تاياخيلالا نق يلاتارزد ف نزع اف _ ا رثكأألا
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 ءاسننا .نينمؤملا ةقلح دعب ام ىلإ هتيبذاج عّسوي نأ بعصلا نم دجو هتك
 كلذ يف تيوصتلا ى مح ّنهل نكي مل عضلاب .قاطُي ال هنأ ندجو ًاديدحت

 04 طمس قئاع ىوس ةّيسايسلا ةيحانلا نم الكشي مل اذل ؛نمزلا

 اا نأ رعشي ناك .ةيئاسنلا رظنلا ة ههجوب اعرذ قيضي ناك نوتسدالغ

 ا ةايحا يف هفده ناكو ءلجرلا اهاري امك ءايشألا ةيؤر ملعتت نأ

 .هللا مهنع ىلخت دق نيذلا و وأ نيئنالقع ريغ مهتأ رعش نيذلا كنئلوأ

 صخش يأ باصعأ قهري نأ لبق ًاليوط ًاتقو نوتسدالغ مزاي نكي مل

 ةعس مهيدل سيل نكل ءام ٍةقيقحب نيعنتقملا صاخشألا ةعيبط يه كلتف .ناك
 ل رضا صخش ةّيسفن عم لماعتلل وأ رخآ روظنم ءازإ | ملح رأ ردص

 مهدارم نولاني ام ًابلاغو «هنم فعضأ مم نب ىلع ورحت يف صاخشألا
 نوريثي مهتكل .ٌةيناودع لقألا صاخشألا دنع ةّصاخو «ريصقلا ىدملا ىلع

 ىلإ يّدؤت يتلاو ءةميظكلا (ضغبلا) ةّيبلسلا رعاشملاو ضاعتمالا نم ريثكلا

 مهفقوم تحت ةنماكلا ةيقيقحلا ةعيبطلا نوزيبب سانا رشا نأ یف مهعاقيإ
 ىه ةيقالخألاف  ةّرقلا ةبعلل ٌءعاطغ نوكي ام ًابلاغ يذلا .موقلاو يقالخألا

 ال رشابم يلكشب عنقي نأل أدبأ يوغملا ىعسي ال .ةرقلا لاكشأ نم لكش

 ٍءيش ل اك .ًادبأ هسفن ضرفي وأ رضاحي ال ءاه/هتايقالخأ ًادبأ ضرعتسي

 .رشابم ريغو «ناسنإلا ةّيجولوكيس فدهتسي لرد

 ملاع يف .ناطرسلا :زمرلا

 ةايح ا ديق ىلع کک ب «ساق

 « هيب الك ديدهت ةطساوب «ةيسقتم ا هتعقوق ةطساوب

 بارتقالا ىلع ْو ل ا ةطساوبو
 هّودع ةأجافم عيطتسي ال ناطرسلا نكل .مزاللا نم رثكأ
 00 ا ةيخافدلا هتوق .ةيكر ح ا نم ليلقلاب عقمتيو
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 ال دق !ذهف - بضغت ال .اصووتو اضابترا رك تودب ةيفطاع رثكا اهرهضت

 فدصت :«كلذ نم الدب .ةرغنملا مهلويم ةمقافُن وا مهعيجشتل ىوس يدوي

 ةلق ىدميب نورعشي مهلعجاو ًامامتها مهرعُت ال ثارتكا مدعو دو ةلقب

 ارقنم كسفن تنأ نوكت نأ وه رقنملل اضم ٍقايرت لضفا .كل مهتيمهأ
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 ك سويفاتك وأ .اهقيرط َرَبَع لجر لك ىلع رَمدم تأ ارتايويلكل ناک

 رّمديو مزهيس يذلا لجرلاو دعب اميف سطسغأ روطاربمإلا حبصأ يذلا
 هاجت هسفن ناص و ءاهتّرشل امامت اک ردم ناك ینوتنا كرام ارئابويلك قيشع

 ی و ا ةولاو یا اغ ادھر لالخ یوا هذه
 ةفطاع تناكأ «ةفطاع ىندأ ا 7 فينا نود نکل «دودحلا تاجرد

 نأ ةا مل ءئرخأ ةارما يأ تناك ول امك اھلماع ی رخا ةملکب .ةرك وأ
 نم سويقاتكوأ عج .كلسملا اذهب تّهجوو نأ دعب اهكابشب هداطصت
 .خيراتلا ي E ةأرما رثكأ دض هعافد ءاوغإلا سكع

 اّيجيرذت رخآلا ضخ : لقع دام ةبعل يأ «هابتنا ةبعل وه ءاوغإلا :رکذت

 نر ل کیو سکاعملا ريثأتلا ناتلخيس مامتهالا وأ أ هابتنالا مدعو دعبلا .كروضحب

 .ةجاحلا زربت امدنع ةيكيتكت ةليسوك مهمادختسا

 هيادب ىف ةخواللا صئاصخملا عّداف ««رقنت» نأ ان كورا اذإ «ًاريخأ

 قوذو ىفانتت ةقيرطب سبلا لد نع ار ءارك لكن 3 .لصفلا

 درت نأ كايإ :ريذحت .اذكهو قنحإ ؛ليصافتلاب متهتال ؛رخآلا صخشلا
 اإ نوكت نل تاملكلا .حجبتملاو لداجملا طمنلا عم مزاللا نم رثكأ ةظاظفب

 نمك زؤهظا كسأرب ئموأ :ايروتكف ةكلملا ةّيجيتارتسا نبت .ميشهلل رانلا لثم

 .ديحولا عافدلا وه اذهف .رصتخم لكشب ةثداحملا ءاهنإل ًارذع دج جث «قفاوي



 يوغملا اياحض

 رشع ةينامثلا طامنألا

 بجي ًالوأ نكل ءءاوغإلل ةلمتحم اياحض مه كلوح نم نيذلا سانلا لك
 نوفي اياحضلا .لماعتت تنأ ةيحضلا نم ٍطمن يأ عم فرعت نأ

 «هابتنا «ةرماغم - مهتايح يف هودقتفي مهنآ نوصحي ام لالخ نم

 درجمب .خلإ ءيدسج وأ يركف زيفحن «ةيقش ةبرجت «سنامور
 تانوكملا ىلع تلصح دق نوكت «مهطمن ىلع فدزعتت ام

 مهحنميس يذلا صخشلا نوكتس :ءاوغإلل ةيرورضلا
 .مهدرفمب هولصحتسي نأ نوعيطتسي الو هنوزوعي ام

 ل نأ ملعت «ةلمتحم ا اياحضُلا ةسارد ىدل

 صخشلاف .رهظم ا فلخ ةنماكلا ةقيقح ا

 ؛مجنلا رود بعلل قوتي دق بايهلا

 مست ٍةراثإل قوتي دق تقرتم ا

 كايإ .مئإلاو كاهتنالاب

 ءاوغإ لواحت نأ
 .صاخلا كط
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 هي هلا ةترظن

 دوجوب رعشن انلك . اماكتم ساک ا رعشي ملاعلا اذه يف دا ال

 a وأ هجاتحن ميش ءانتيصخش يف ام ٍةوجف

 هلآ ودبي ٌصخش عم كلذ نوكي ا ابنا لا 00 .اندرفمب هيلع

 :ظحلا ىلع دمتعتو يعواللا يف ةّيلمعلا ثدحت ام ٌةداع .ةوجفلا كلت الي
 ات مه يف ع امدعو اشرط يف تالا نضتعشلا وو نآ رظعت نحن

 .ظحلا وأ ةفدصلل ءايشألا هذه كرتي ال يو ملا کل .بحلا انولدابي نأب لمأن

 مهتامس «يعامتجالا مهرهاظ ّسنإ .كلوح نم سانلا ىلإ رظنإ

 تاقلحلا ( alas ءاذه لك ءارو ام ىلإ رظنا ؛ةنّيبلا ةّيصخشلا

 هابتنالا رعأ .ءاوغإ يال ماخلا ةّداما يه كلت .مهلوقعو مهسفنأ يف ةدوقفملا

 «مهتویب يف يت ا ءايشألا ةلجترملا مهتاقيلعت «مهتاءاميإ «مهبايثل برق نعو

 ف ةضصاخو :مهيضام نع مالكلا ىلع مهلمحإ ؛ مهنيعأ يف ةنّيعم ٌتارظن
 ءايشألا كلت ططخم نايعلل زربي فوس ًائيشف ان .ةميدقلا مهتاّيمارغ

 نوقوتي مه .مهصقني اًمع ٍتاراشإ راما نياق سا :ًائيش مهفإ .ةدوقفملا

 كلذل نوكيسف رخآ صخش نم ىّنأت اذإو ,ةقيقح مأ ًامهو ناکا «لامكلل

 اياحض مهتكل «ءاوغإلل اياحض مهوعدن دق .مهيلع لئاه ناظاخس صخشلا

 نكي مل نإ لاوحألا مظعم يف (كلذك اونوكي نأ اوراتخا يأ) نويعوط
 .اهلك

 يناعي ثيح ءاياحضلا نم اطمن رشع ةينامثلا راطإ مسري لصفلا اذه
 TS ير مق نم اهم نحو لک

asهكر هج داتعملا يف كلانه نوكي هنأ الإ ب  

 ٌتقرتم» هنا نع اصعش 2 فكل .ضعبلا اهضعبب صئاصخلا هذه طبرت
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 ريته ني ام كرتشملا ساغلا نکل اوس د ىلع همم موو هرصاح
 دنس نوکی نأ يف ر يلاتلابو «حبكلاو عمقلاب روعشلا وه نيطمنلا
 ا اكيرج وأ ارداق وكب ال نأ نم فوحلا عم فارم اک و

 رها درع الأ ىلع ًاصيرح نكف كتيحض طم طمن ىلع فيعتلا دنع

 ۔ ءاوس ذح ىلع عاو رب ريغو ِدَمَعَتُم لكشبو ۔ يتنن ام الاغ ذإ .ةيجراخلا

 فعضنا نماكم يفخي يكل ا (ايجراخ) ًايعامتجا ا

 a صاخشأ عم لماعتت كلنأ نظن دق «لاثملا ليبس ىلع ايدل قلا

 مه .ةقيقر ٌهيَفْطاع اون مهقامعأ يف مهيدل نأ كردت نأ نود «نيرخاسو

 e نأ ةصرقلا عّيضتسو .سنامورلل ًاديدش ًاقوت نوقوتي

 ءىش يها .مهتوسقو مهتفالج تحت ةدقارلا فطاوعلاو مهطمت ىلع تفدععت

 ىلع كلمحي يذلا فرقملا عبطلا , نم لماكلاب صّلختت نأ وه قالطإلا ىلع

 سمتنت دق .هيناعت يذلا صقنلا سفن نم نوناعي نيرخآلا سانلا َنأب داقتعالا

 ًادانتسا ءرخآ صخشل نمألاو ةحارلا حنم لالخ نم كّنكل ,نمألاو ةحارلا
 -جرألا ىلع يّدؤتس كإف ءًاضيأ امهب اوبغري نأو ّدبال مهّنأب ضارتفالا ىلع

 ١ .كنع ًاديعب مهعفدو (ًيفطاع) مهقنخ ىلإ

 ت نن رکا لطم نيف نم اع اخخ ئوقت نأ ادب لوا إل
 اخل ن اعف فا

 رشع ةينامثلا طامنألا

 اوناك زارطنا اذه نم سانلا .ةيئاتلا ةيروح ا وأ (حّلضُما) بئاتلا عيلخلا
 سنجلا عم ًاكلاس مهقيرط ناك نيذلاو ,نيظوظحم ءادعس نيوغم ىضم اميف

 ام ٌصخش اذه نع يلختلا ىلع هيف اوربجأ يذلا مويلا ىتأ نكل .رخالا
 اوناك «ةيعامتجالا ةيئادعلا نم ريثكلا نوهجاوي اوناك «ةقالع يف مهرشح

 مهنأ نم ادكأتم نك «ببسلا نكي اأ .رارقتسالا اوررقو نسلا يف نومّدقتي
 مهلاصوأ دحأ اورسخ مهئأكو «ةراسخلا ٌسحو ضاعتمالا ضعبب نورعشي
 3 نحل «يضاملا يف اهانربتخا يتلا تاّذلملا درتسن نأ ًامئاد لواحن نحن

 ىتلا:تاّذلملا' ّنأل نالا ةّيروح ا وأ عيلخلل صاخ لكشب ایبک نوكي
 لك :فاطقلل ةزهاج طامنألا هذه .ةريبك تناك ءاوغإلا يف اهودجو
 عيلخلا قرط فانعسا ةصرف مهيلع ضرعتو مهقيرط ربعت نأ وه بولطملا



 ه رثع ةينامثلا طامنالا - يوغم حف

 .مهبابش يأذن ES .ههب ةّصاخا ةّيروخاو

 مهلا ظاعألا ءالؤه حنمت نأ د نم جرت ا ىع : ا

 همامتها هر مارس قضت ا بحي تاتا عينخأ 2 5 ءاوعإلاب ھوق نم ہھناب

 5 56 8 ا
 (ةيئاتلا ةّيروخ' عم . ةبغ لأب جهوتيو قرتحي هعدن چن ھو ساما ريع نحب
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 یہ 2 م ةر تا ٹل 5 02 5 هس ان ّّ اًضنالا اهيصعت نا ىلإ جات کتا

 ب رک ذت .اهلحأ نم ءيش لك نع ىلختي هنعجو لجرلا باذتجا ىلع اهتمواقم

 ةصرفلا ا رخ دك یا دق الع سي ره طامألا هذهل همّدقت ام ّنأ

 اوناك اذإ طبخت كته عانت ال .ءيشلا رضعب قالطنالاو ةيرزلا نم برهلل

 ضيقنلا نايكي م E قياس ٌدوجوم مارتا ات ءام ةقالعب نيطبترم

 ةقالعب مهكبشت نأ كتياغ تناك ؛ذإ .كتازيم زر نأ ا نم يذلا لغمألا

 وأ عيبخلا .ًانكمم نوكي ال دق كلذ نأ كردأو كتعاطتسا ردق كلذ ِضحأف
 ةميدقلا رعاشملا عشت نأ ىلع كتردق ؛ةعيبطلاب نيصلخم اسيل ةّيروحلا

 مهقرط تاعبت عم شياعتت 3 رصضت فوس اه دنع نکل ةّوَمْلا ؛لحتمت

 .ةيلابماللا

 ا 3 م ريك حجر ألا 0 اوضق ا 00 بئاخ ا ملاح ا

 ا ا نم 6 قرا ا بت ب 5 (هينع ةيلايخ

 نيو هيلّيختلا مهتايح ن ب ام قيفونلا بعصلا نم راض نشلاب اومدقت املكو

TE ETT0  

 ءنيسنامورلا لاطبألاب نوملحي اوناك دقل .تاقالعلا يف صاخ لكشب

 ةّيرشب ٍتآلزو بويعب نوقشاع وه هيلع نولصحي ام نکل ؛قيوشتلاو رطخلاب
 رورمب .ةيمويلا انتايح يف اهدجت يتلاو ةهفاتلا فعضلا طاقنو صئاقنلا يأ
 فوسف الإو «تايوستلاب لوبقلاو لزانتلا ىلع مهسفنأ نوربجي دق «نينسلا

 رهاظملا ةرشق تح  نورعشي مهتكل ؛نيديحو مهتايح اوضقي نأل نورطضي

 .يسنامورو بيهم ٍءيشل نيعطعتم نولظيو ةرارملاب  ةيحطسلا

 نوؤرقي يتلا بتكلا لالخ نم طمنلا اذه ىلع فرعتلا عيطتست

 امدنع مهانذا اهب بصتنت يتلا ةقيرطلا لالخ نمو ؛نودهاشي ىتلا مالفألاو

 يف .اهوققحي نأ سانلا ضعب رّبدت ةيقيقحلا ةايحلا نم تا اع نورت
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 مآ ريفولا سنامورلل ةقئاذ فشتست نأ عيطتست مهلزانم تاشورفمو مهبايث

ثيح «ةييثكو ةبيتر تاقالع يف نب قلاع نونوكي ام ًابلاغ .اماردلا
 لطعب رهظي 

 .يلحادلا مهرتوتو مهلمأ ةبيخ كانهو أنه تاقيلعتلا نم

كي ام ٌةداع الأ . .ةيضرمو ةزاتمم اياحض طامألا هذه لكشت
 ميول نو

 ىلع هزكرتو هرّرحت ن نأ نكمي يذلاو «نيتوبكملا ةقاطلاو فغشلا نم ريبك مك

 مهل همّدقت ل نوبيجتسيسو ةميظع ٌتاليخم ًاضيأ مهيدلو .كسفن

 ام لك .حضاو ريغ لكشب ولو ىّتح سنامورلا وأ ضومغلا هّقلي ناک اذإ
 اهيطعت نأو أمس ألا كصئاصع نم اب ينحت نوه هل اح

 وأ مهتارماغم قيقحتن ةصرفلا نوكت دق هذه .مهمالحأ ىف ارود (صئاصخلل)

 فوسف نوديري امن ًاءزج مهتيطعأ اذإ .ةمهش ٍةسراف سفن لبق نم الراغب نأل

 مالا نملك ايف عدت يذلا مهولا مطحي عقاولا عدت ال . يفقابلا نوليختي

 ربح مهو «ةعجر ريغ ىلإ نوبهذيسو ةراقحلا وأ ةهافتلا نم ٌةدحاو ةظحل
 .ىضم ِتقو يأ نم ةرارم رثكأ وحن ىلع لمألا

 .نيلّثدملا لافطألل يديلقتلا جذومنلا اوناك سانلا ءالؤه .لّلَدْلا يتكلم ا

 «يهتنت ال يلاست - مهب ميه ٍدلاو ٍلبق نم یل تناك مهتابغرو مهتابلط لك
 ديدعنا ملعتي امنيب .نينثا وأ مويل ءادعس مهيقيي ٍءيش يأ .باعلألا نم بكوم

 اق دعألا داجيإو تاللا راكتبا لالخ نم مهسفنأ ادم نأ لافطألا نم

 نوحبصي .مهتيلستب نوموقيس نيرخآلا نأ نوملَعُي نيللدملا نييكلملا ناف
 اوووف دلاولا دوعي الو نسلاب نومدقتي امنيبو «لالدلا ةجيتن ىلاسك

 نوكي مهّلح .ديعب ٌدح ىلإ لملمتلاو رجضلاب روعشلل نوليمي مهّنإَف «مهليلدت
 صخش نم ةعرسب لاقتنالا لالخ نم يأ ؛عّونتلا لالخ نم ةعتملا داجيإ يف
 ال ىه .رجضلاو مأَسلا أدبي نأ لبق ناكمل ٍناكم وأ «لمعل ل امع ءصخشل

 هذه يف امهنم ةفم ال نيتورلاو ةداعلا نال ىدملا ةليوط تاقالع نوميقي

 :نمث نود يتأي الو مهيمن عونتلا نع لصاوتملا مهئحب ّنكل .تاقالعلا
 نورّعَبُم ءاقدصأ يا تاّيمارن رخل نسا كالحاب «لمعلا يف لكاشم
 ناتفص امه ٍمهصالخإ مدعو مهلملمت نأ تتيح .ةفاك ةرومعملا احنا يف

 ٌصخش وه اًّمح ةللدملا ةريمألا وأ لّلدملا ريمألا هنع ثحبي ام نإ - ناتّيميقح

 .هنوسمتلي يذلا لالدلا مهحنميس يذلا «دلاولا زمر «دحاو



 8 ا 0 5 0 ٠
 رسک هينامثلا طاغاألا _ ی هغ ایا حض

 اهدا فورس ره ريككلا مهحنن اذعتسم نک طمنلا اذه يوغت يك

 .ةتفال ناولاو ٠ دهاشم كقول فا ريك تاريخ قر رايزلل هديدج کا ةيلستلاو

 لكشب كفده 0 ا

 عقي ام دّرجمب .حاتفملا وه عؤنتلا .كتصخش نم ٍديدج بناجب رمتسم

 لوحبصب ام ر مهنأل لهسأ ءايشألا حبصت ؛كرشل ا يف نوللدملا نوّيكلملا

 اياحض لکن طامألا هذه .لقأ ًادوهجم ںدہت نأ عيطتستف كينع نيدمتعم

 اميف هيع اوناک يدلا ردقلا ى ہفنب كل نيصاخمو ءايفوا نونوكيس - ةزاتمث

 تيك اذإ لمعلا مظعمب مايقنل رطضتس كتك < وهبنا وأ مهمآ هاجت ىضم

 ا ' رجالا نوط انما مدق .كل كلذ فحأف «ىدنا ةليوط ةقالع ءارو قغست

 نم طافألا هذه ىلع فّعت .هباتني ءلهلاو ًاروعذم كنم برهيسو للدم
 ءرفس ءلمعلا يف ٌتارييغت  مهيضام نّول يذلا ميظعلا بارطضالا لالخ
 مهتقبط نكت يأ (ةيطارقتسرألا ءاميس لالخ نمو - لجألا ةريصق تاقالع

 .كلمك ىصم اميف ںموع دق عرملا نوك نم ىنأنت ىتلا (ةّيعامتجالا

 اع اعريش أ هتکل دووم لازي ال يسنجلا تم مزَتلا .رصاعم لا تمزتم ا

 سنجلا ىلع أدبأ رصتقي ال لاح ةّيأ ىلع «تقرتلا .قباسلا يف هيلع ناك

 ا عمتجم ا هربتعي ابو ,رهاظناب مامتهالا طرفم صخش وه تّمرتملا ؛؟طقف

 دودح نمض ا ٍقيقدو 0 لكشب نوقبي ا .الوبقمو ًابسانم

 هاا نوكي مفاده رو

 .ًامئاد ناك

 ام «لدعلا «حالصلا ريياعك مامتهالا ديدش صخش وه رصاعملا تقرتملا

 ا تّمزتملا طم ريمي ام .خلإ «قوذلا ةّيسايسلا ةيحانلا نم ًاساسح- ربت

 م4 ةنأ ةرارق يف مهن وه ا ا ىلإ ا كلذ نم مغرلا ىلع

 .بنذلاو كاهتنالاب مست يتلا ا عاب س نورّسۇيو نوعتمتسي

 سك اعملا هاحجتالا يش كونك نب مهف تذللا اذه نوفاخي مهنوك

 ءادترال نوليمي مه .ًاحالصو ةيباوص قالطإلا ىلع س انل رثكأ نوجا

 .ةضوملا تاحيص رخآ ءادتراب نوفزاجي ال ديكأتلابو 0-0 ةبيئكلا ناولألا

 نيرخالا قحب ةمربملاو ةيساقلا ماكحألا رادصإل نیلام اونوكي نأ مهناكمإب

 نونمدم اضيأ مه .تافزاجملا نولوتي نيذلاو ةيباوص لقألا سانألل نيداقنو
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 .نيّلخادلا مهبارطضاو مهجايتها ٌّصرل ةليسو مهحنمي يذلا «نيتورلا را ىلع

 EE نوعومقم مهتاب ارس ددجلا نوتقزتملا رعشي

 وأ عيلخلل ةّيسيئر ًافادهأ ًايسنج نوتمرتملا لكشي امك امامت .كاهتنالاو

 يذ صخشب ىلوألا ةجردلاب ىرْعُي ام ًابلاغ رصاعملا تّمزتملا نإف ,ةّيروحلا

 كبرت الف .ديدجلا تمزتملا طمنب تبغر اذإ .سكاشم وأ ريطخ بناج

 عید ةمالع اهنوك نع ودعت ليف .كّقحب مهماكحأ وأ مهتاداقتنا

 عيطتست ام ااغ عن .مهنهذ لْغْشَت تنأف ؛كب مهناتتفاو مهراحسنا

 ةصرف مهحنم ل لالخ نم «عقاولا يف ءءاوغإلا وحن ددجلا نيتّمزتملا جاردتسا

 نولوقي ام ًاكيش عدت ل عبطلاب .كحالصإ ةلواحم ىّبح وأ كداقتنال

  مهعم تقول | ءاضقل لثمألا رذعلا كيدل نآلا نكل ,كقامعأ ىلإ لغلغتي

 اًت ىلع مهنوك لالخ نم ةطاسبب مهؤاوغإ نيكمي نورصاعملا نوتمزتملاو
 ا .ةيزجمو ةزاتمم اياحض عقاولا يف لكشت طامنألا هذه .كعم

 دقو .مهتيباوص نع نولختيو نوحتفني مهلعجت ام دّرجمب تاقاطلاو رعاشملاب

 ةباترلا نم ردقلا سفن ىلع صخش عم ةقالع ىلع مهلعل .ىتح كنوقرغي
 ةطاسبب مهف .طتنتت كتّمه عدت ال  .اهيلع نودبي مهسفنأ مه يتلا ةباكلاو

 .مهظاقيإ متي نأ ةطاسبب نورظتنيو نومئان

 هذه نكل ءعطسن نأ ديرن انّلك ءهابتنالا ديرن انک .مظحم ا مجنلا
 وجنلا عم ةلكشملا .تاكسإلا ةلهسو ةرباع نوكت انمظعمل ةبسنلاب تابغرلا

 ريالا دحوم رو اهنس ذم ره رح اهدتخا
 اوناك مهلعل «ةايحلاب نيمعفمو نيرحاس «نيليمج اوناك امترل  مامتهالا
 نودبي دق .تّلو دق مايَألا هذه نكل - ىرخأ ةبهوم مهيدل ناك وأ «نيئضاير

 ءرملا نوك ىركذ يطحن بعصلا نم نكل «عقاولا اذهب اولبق دق مهتأ ايرهاظ

 ديري نم رهظمب روهظلا َنإَف «مومعلا ىلع .ماألا نم موي يف علو قلات دق
 عمتجملا يف ناسحتسالا نم ريثكب هيلإ ظني ال «زوربلا لواحي نم وأ ؛مامتهالا
 موجنلا ملعتي ؛مهلوح نم عم اومجسني يك اذ .لمعلا ناكم يف وأ يف ةارلا
 يف مهلشف ةجيتن ًاضيأ نوضعتكي مهتكل ؛مهتابغر اوًصري نأ نومطحما
 e ّرعتلا عيطتست .هنوّقحتسي مهنأ نورعشي يذلا هابتنالا ىلع لوصحلا
 :مهرذح نع اهيف اولخت دق نونوكي ةنيعم ةيوفع ٍتاظحل يف نيمطخما موجنلا



 د ركع ةا ظاعألا وا اياك

 ؛نوجهوتي مهلعجي ام يعم ا ضعب ًةأجف نوّقلتي
 :ذيبنلا ةباثمب هابتنالا اذه .مهنويع يف قيرب حوليف .مهدجم ءاي ا ذإ

 .ةّيويحاب ًامعفم حبصيو مسجلا يف هنم لیلق

 نوكت امدنع .مامتهالا زكرم مهلعجإ طقف :طيسب طمنلا اذه ءاوغإ

 ىلع خا ا معنت تنأو اموجن اوناك ول امك فرصت «مهتقفرب

 كايازم ىلع ْمَّتع ,ةّيعامتجالا فقاوملا يف .مهسفنا نع ةصاخو ثيدحلا

 رود بعلإ مومعلا ىلع .كب اا نين كو نيفيرط نودبي مهعدو

 رعاشم كر ك 0 لا ءاوغإ نم اهينجت يتلا ةأفاكملا .رحاسلا

 يذلا ىدملا ىل .نوعطسي مهتلعج كّنأل كل غ غلاب نانتماب ب ةّيوق

 كلذ فيفخت إف یهرعاشم تمظک وأ رهط دق اوناك مهنا هيلإ نورعشي
 يف نوعقي فوس .كوحن ةهججوم اهلك ءافغشو ةّيفطاع ةفاثك قلطي ملألا
 ف رود وأ ةيموجن تاعزن كسفن تنأ كيدل ناك اذإ .نونجب كبح
 لويلا هذه رهظتس ًالجآ مأ ًالجاع .ءالؤهك اياحض ىدافتت نأ ةمكحلا

 .امكنيب اميف ةعشب ةسفانملا نوكتسو

 مهنأ يه نيعفايلا نم نيداتعملا نيئيربلا نع نيئدتبملا ريمي ام .ئدتبملا

 ناك نإ اذه ملاعلا اذه يف ةليلق ةبرجت مهيدل .مّواقيال وحن ىلع نوّيلوضف

 لالخ نم - ةرشابم ريغ ةقيرطب هل نيضّرعم اوناك مهتكل «ةبرجت مهيدل
 مهف «ليقث ٍءبعك مهتءارب نودجي مهنوك .بتكلاو مالفألا ءفحصلا
 «ةءاربلاو ةبوذعلا يف ةياغ مهارب عيمجلا .ةايح لا قئارط اونم نأل نوقوتي

 ةجرّدلل نيتكئالم اونوكي نأ مهنكمي ال  ًاحيحص سيل اذه ّنأ نوفرعي مهّنكل
 .سانلا اهدقتعي يتلا

 .نفلا نم ًاليلق جاتحي «نسح ٍلكشب هقيبطت نكل .لهس ئدتبملا ءاوغإ
 نم ةسمل مهيدل نيذلا سانلا ةّصاخو «ةربخلا يوذ سانلاب نوّمتهي نوئدتبملا

 ةّيوق ةسمللا كلت تلعج اذإ كلذ نم مغّرلا ىلعو .كتكل .رشلاو داسفلا

 ِلوعفم لضفأ لعفي يذلا رمألا .نوبعتريو نوفاخي فوسف «مزاللا نم رثكأ
 ءام اعون ( لافطألاب ينط ك نأ .صئاصخلا نم ٌجيزم وه ئدتبملا عم

 لب ةأَحُم ًاراوغأ كيدل نأ حضاولا نم «تقولا سفن يف .ةحرم حور وذو
 ءاسنلا نم ديدعلا عم نورياب دروللا حاجب رس ناك اذه) .ةريوْس ىّتحو
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 ملاع يف امإو ن نجلا مع يف طقف سيل كيئدتبم لجدُت تنأ (.تاعيربل

 ةديدج ملاوعو نكامأ ىلإ مهذخأتو ةديدج راكفأل مِهْضَرَعُ ذإ «ةبرجتلا

 e .ءاوس ٌدح ىلع ةقزاجماو ةيفرحلا ةيحانلا نم كلذو

 بناجلا كلذ يف امب ىتح ءايسنامور نوكي نأ بجي ِءيش ّلكف - ًارذق

 مم كلذل ؛مهتاّيلاتم مهيدل نوعفايلا سانألا .ةايحلا نم ملظملاو

 عنصي - ليصافتلاب مامتهالا امك - ةّيئاوغإلا ةغللا .ةّيلامج ةسملب مهردابت نأ

 قورت ةايحلاب ةضبانلا تادحألاو ةتفاللا دهاشملا .نيئدتبملا عم تازجعملا

 ةربخلا مهزوعت مهنأل تةلوهسب مهللضت تاكيتكتلا هذه 00 مهّساوحل

 .تاكيتكتلا هذهل ةّيقيقحلا ةعيبطلا نيبتل ةمزاللا

 0 اومّدقت دق نوئدتبملا نوكي نايحألا ضعب يف

 ؛ةءاربلا نم ًاعانق نوعضي كلذ عمو .ةايحلا هذه تا نم شش لقألا

 نوؤدتبملا مه ءالؤه 07 ربكألا سانلا ىلع اهزوحت يتلا ةّوقلا نوري مهنأل

 نولظي مهتكل  اهنوبعلي يتلا ةبعللا نوكردي نيذلا لجخلاب نورهاظتملا

 ةقيرط نكل «ىقنألا نيئدتبملا نم ةلوهس لقأ ًارمأ مهليلضت نوكي دق .نیئدتبم

 .مهرحست فوسو داسفلاو ةءاربلا جزمإ  ريبك دح ىلإ اهسفن يه مهئاوغإ

 يتلاو ةقاطلا نم ةّيدايتعا ريغ ةّيمك مهيدل طامألا ءالؤه .ح افلا

 نع تحبو ٍفاوط ةلاح يف امئاد مه .اهب مكحتلا بعصلا نم هنأ نودجي

 ًامئاد فدعتلا كناكمإب نوكي نل .ليلذتلل ٍتابقعو «مهيلع بّلغتلل سانأ

 ءيشلا ضعب نيلوجخ اودبي نأ زئاجلا نم  مهرهظم لالخ نم نيحتافلا ىلع
 ىلإ رظنت ال .ظّمحتلا نم ًةنّيعم ًةجرد اودبي نأو ةّيعامتجالا فقاوملا يف
 لوقشعي مه . .تاقالعلاو لمعلا ىف ذ ؛مهلاعفأ ىلإ او مهرهظموأ اقل

 .ىرخأب وأ ٍةقيرطب اهيلع نولصحيو «ةطلسلا
 ىلع الإ ىّلجتت ال ٍمهفطاوع نكل «نيتفطاع اونوكي نأل نوحتافلا ليم

 نأ عيطتست ٍءيش أوسأ .طغضلل نوضرعتي امدنع كلذو تاراجفنا لكش

 ةسيرف كسفن نم لعجتو ًايبلس لظت نأ وه مارغلا لئاسم يف مهعم هلعفت
 نأ دعب كنوكرتيو كنومريس ام ناعرس مهنكل «كفعض نولغتسي دق ؛ةلهس
 اون اونوكيل ٌةصرف نيحتافلا حنمت نأ بجي .كمادختسا نم اوم
 كيلع اوبّلغت دق مهّنَأ نودقتعي مهعدت نأ لبق ءام ًاقئاع وأ ةمواقم اوطختيلو



 يع ةا طاقألا+ يرق اج

 لالخ نم اذه قیقعت عيطتست .ةدّيج ةدراطم مهل مدقت نأ كيلع نئيعتي

 9 .جنغلا مادختسا لالخ نمو يجازمو لاننا بعص كَ ىلع 0

 هريدت نأ ام وه ديدحتناب كلذف  مهتقاطو مهتيئادع كلوهت
 0 .روثلا شم اوو وو مهعد «مهتک وس رسكت يک .كحلاصل

 ل لا نوحبصيس فاطملا

 - ثانإلا تاحتافلا نم 0 کل هو ا

 .روك ذلا ا ا

RE GN NO REياعم اه انس  
 لك مكحي هنأ ودي يذلا «امتهالا اذه ةجرد وه انتيقب نع بئارغلا
 ةعرج مهيدلو يلخادلا غارفلاب نورعشي مه ةقيقحلا يف .ةايحلا يف مهتارايخ

 اذه نكي ْاَيَأ هنم نوردحني يذلا ناكملا نويحي ال مه .تاذلا تقم نم ةّيوق
 مهتفاقث الو «(ىلعأ وأ ىطسو ةقبط ًةداع) ةيعامتجالا مهتقبط الو «ناكلا

 ىألم مهتويب ؛رفسلا نوحي مه .اهيلإ فّعتلا لهسي طامنألا هذه
 وأ ةيبنجألا ةفاقثلا هذه نف وأ ىقيسوم نوسّدقي مه ؛ةديعب نكامأ نم ءايشأب

 ةقيرط نأ حضاولا نم .ةّيوق ةّيدّرمت ةحسم مهيدل نوكي ام ابلاغ .كلت
 ريج مل اإ -رتيرغلا ءيا عضوم كسفن عضو لالخ نم نوكت مهئاوغإ

 ةلاهب ىلحتت كأ وأ ؛نيفلتخم قرع وأ ةيفلخ نم ردحنت كأ لقألا ىلع
 نكملا نم هّنكل .ةلواحما ءانع ىّتح كسفن مّشجت نأ بجي الف ءام ةييرغ

 نم اعون كتبارغ نم لعجت نأو ءأييرغ كلعجي ام ىلع دّدشتو دكؤت نأ اهئاذ

 مهذخأت .يتل هلا نكامألا ءاهنع“ مّلكتت يتلا ا .مهتيلستل حرسملا

 هذه َنأل يقابل نولّيخنتي فوسز ًاليلق غلاب .كفالتخا ىلإ ريشت اهلك ءاهيلإ

 ال ءلاح هيأ ىلع «بئارغلا ودباع.تاذلا عادخو ليلضت ىلإ عزنت طامأألا
 ىلحتت و ةدارفلا وأ ةبارغلا نكت اي .صاخ لكشب نيزتيمم اياحض نولكشي

 نأ .رخآ ٍءيشب نوبغريسو «مهل ةبسنلاب ٌةهفاتو ٌةلذتبم ودبتس ام ناعرسف اهب
 كيقبيس نامأاللاب نماكلا روعشلا .هتاذ ٌّدحب ٌعارص وه مهقوش ىلع ظفاحت
 .ةيواهلا ةفاح ىلع
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 ةلمم ةقالع يف ناقلاعلا ةأرملا وأ لجرلا وه طمنلا اذه تاعيونت دحأ

 باصعلا عم ةنراقملاب «فورظلا اهنإ .ةيئان ةدلب «ةرّيمن ريغ ةنهم «ةفيخسو

 اذهو ؟بيرغو ليخد وه ام نوسّدقي سانلا ءالؤه لعجي يذلا « «يصخشلا

 :تاذلا هركب مسّتملا طمنلا نم اياحضك لضفأ بئارغلا يدباع نم عوتلا

 مهّمغي يذلا ء ءيشلا نكي اأ نم ًانقؤم ًابوره مهل مّدقت نأ عيطتست نأ

 نم ابوره نيليصألا بئارغلا يدباع حني فوس ءيش ال نکل .مهنزحيو

 رد نع ءانغتسالا نوعيطتسي ال ضصاخشأ كلانه .اماردلا ةكلم

 نأ TT رجضلا داعبإ يف مهتقيرط اهنإ مهتايح يف ةلصاوتم

 NS ينأت نأ وه وه ءالؤه اماردلا يلِعَتفُم ءاوغإ ىدل هبكترت

 يف اماردلا تاكلم تح .تامزألا ءارو نوعسي مهلعج الإ يدويا: نل اذهف

 .ةّيحضلا رود بعل (ةئفلا هذه يف لاجرلا نم ريثكلا كلانهو) نايحألا بلغأ

 وه ملألا .ملألا دوديري مه «هنم اورّمذتيو اوكتشيل اغ ضو نوديري مه

 ًارداقو ' !ًدعتسم نوكت نأ بجي «طمللا اذه عم .مهل ةبسنلاب ةداعس ردصم

 بولسألا وه كلذ .نوبغري يذلا يساقلا ّينهذلا جالعلا مهئاطعإ ىلع

 رثكأ ًافيطل اهيف حبصت يتلا ةظحللا يف .قيمع ٍرحن ىلع مهئاوغإل ديحولا

 .كنم نوصلختي وأ كارعلل ام ا نودجي فوس «مزاللا نم

 دق نيذلا سانلا ددع لالخ نم اماردلا تاكلم ىلع فرعتت نأ عيطتست

 مهنكمي ؛ةفرطتملا تالاحلا يف .مهيلع تّلح يتلا تامدصلاو يسأملا «مهوذآ

 ذؤم ريغ مهمظعم نکل «نيرّقنمو هنم سوفيم وحن ىلع نيئنانأ اونوكي نأ
 بارطضالا عم شياعتت نأ كرودقمب ناك اذإ ةنسح اياحض نولكشيو ًايبسن

 ةليوط ةقالع ىلع نوكت نأ ام ببسل ديرت تنك اذإ .نيتفطاعلا جايتهالاو

 اماردلا نقحت وأ لجْدُ نأل رارمتساب ًارطضم نوكتسف «طمنلا اذه عم دمألا

 ةقالعلا ديدجتل ًاردصمو ضعبلل ًاريثم ًايدحت نوكي نأ نكي اذه .كتقالع يف

 اماردلا ةكلم عم طابترالا ىرت نأ ًامومع كيلع بحبوتي نكل .رارمتساب

 .ةّصاخلا كتايح ىلإ اماردلا نم يلق لاخدإل ةقيرطكو رباع وأ ٍلئاز ٍءيشك

 ّلكل دقنلاو ليلحتلا خف نم جورخلا عيطتست ال طامنألا هذه .روسيفربلا
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 نع نوملكتي امدنع ىتح .هتنتلاو ومنل ةطرفم مهلوقع .مهقيرط ربعي ام
 .ليلحتلاو ريكفتلا نم ميظع رادقمب اذه نولعفي مهنإف ءسنجلا وأ بحلا

 نورعشي مهنم ديدعلاف مهماسجأ باسح ىلع مهلوقع اورّوط دق مهنوك
 ىهابتلا لالخ نم كلذ نع نوضّوعيو ايدل .عويرخألا كا قدا مهتاب

 ثجشتلاب مستي ام ًابلاغ ثيدحلا يف مهبواس' .نيرخآلا ىلع يركفلا مهقّوفتب
Nرقلا اذاس امج تفرط : ال كنا  E Oهيلا نم  

 ةيلقعلا مهنوجس نم اوجرخي نأ نوحي مه .ءالعتسا ةرظن كيلإ نورظني
 یا باهذلا نوعيطتسي 3 ق «ںیلح يأ نود «ةتحبلا هيّداملا نوحي مه

 طاغأ عم تاقالع يف اناخآ ةّير هسيفوربلا طامألا طرخنت .ةدعاسم نود كانه

 ًانأش لقأ مهتأ ىلع مهعم زماعتلا نوعيطتسي سانأ عم وأ ءاضيأ ةّيروسيف ورب

 ام صخش ل ابق نم اوعَضْخُي نال متت قامعأ يف نوقوتي مهتكل أ .ةميقو

 .لاثما ليبس ىلع «ةّيروح وأ عيلخ - ينامسج روضح يذ

 تحت نمكي هلال ,ةيلاثم اياحض نوكت نأل حّلصَت ةّيروسيفوربلا طامنألا

 نويناوجنود مهاب نورعشي مهعد .نامأاللاب ٌنحاط ٌروعش ةيركفلا مهتوق
 نوحبصيسو «تاجردلا طسبأل ولو ىتح «تايروح وأ (ناوجنود عمج)
 ا و ا ا للا .كل اديبع

 ردق ًالماك كلذ لعجإ اذل «لقعبلا نم ًابوره مهحنمت تنأ .ةمئانلا مهشاوح
 يّدؤت نل اهّنإف .اهفخاف .ةّيركف نويم كسفن تنأ كيدل ناكاذإ :كتعاطتسا
 عد .لمعت مهلوقع لعجو كفادهأ دنع سفانتلا ةراصع ةراثإ ىلإ الإ

 نومكحي مهعد «يركفلا مهقّوفت سحب نوظفتحي نيئروسيفربلا كتذتاسأ
 كنأل «ةرطيسلا مامزب كسي نم كأ :هءافخإ نولواحي ام ملعتس .كيلع
 .يدسجلا زيفحتلا مهل هميدقت كاوس ٌدحأ عيطتسي ال يذلا ءيشلا مهل مّدقت

 نيرخآلا لبق نم قيدحتلل ءانسحلا ضعتت ءاهتايح ةيادب نم .ءانسح ا

 :ةساعتلا نم ٍريثكل ردصم اضيأ اهتكل ءاهتّوق ردصم يه اهيلإ رظنلاب مهتبغر
 .نآلا دعب مامتهالا بذجت الأ و ءاهاوق راسحنا ةفاخم امئاد قلقت يه

 ببسب ها نوک أ أضيأ رعشتستسف ءاهسفن عم ةقذاَص تناك اذإ

 لاجرلا نم ديدعلا .شجومو - يضرم ريغو ٌبيتر ٌءيش وه طقف هلامج
 نكل «نورخآ اهيلإ بذجني ؛ديعب نم اهليجبت نولّضفيو ءانسحلا نم نوفاخي
 .ةلزعلا نم ىناعت ءانسحلا .ةثداحملا دصقب سيل
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 ًالهس أرمأ نوكي ءانسحلا ءاوغإ َّنإف «صقتلا نم ريثكلا اهيذل ّنأ ام

 ةطقلب سيل ترفظ دق نوكت «حیحص ٍلكشب كلذ تلمع اذإو .أيبسن
 نمم

 ا .همّدقت ام ىلع ًادمتعم حبصي فوس صخشب اأو بسحو ًادج
 الا يتلاو ءانسحلا یدل بناوجلا كلت رّدَقُت نأ وه ءاوغإلا نم بابلا اذه يف

 يختي ام ىلعأ نوكي ام ٌةداع يذلا) اهؤاكذ  رخآ صخش يأ اهرّدقُي

 000 اهدسجب ميهت نأ كيلع ديكأتلاب .اهتيصخش ءاهتاراهم «(سانلا

 كلت .اهتّرق هيف فرعت يذلا دح وألا لاجملا يف نامأاللاب روعش يأ ريثت نأ

 اهلقعب ميهت نأ بجي ًاضيأ ككل دامتعا ربكأ اهيلع دمتعت يتلا ةّرقلا

 د ا حرر
 كنا ىلع ودبت كلعجيو «نامأاللاب اهلايح رعشت ىتلا ءايشألا نعو اهكوكش

 اي نم تالا كلذ روت
 مغرلا ىلع .ةّيبلس نوكت نأل عزنت يهف «هيلإ ُدَضْنُي ًامئاد لامجلا ّنأ ام

 نأ تح انشا ءاهئافكلاو اهل كت طايحإلا نكي ام الاف كلذ نم
 ليلق .اهقتاع ىلع ةدراطملا نم ًاضعب عقاولا يف ذخأت نأو ةيلعاف رثكأ نوكت
 hS فرح اج يباب :انه اهلوعفم لعفت نأ نكمي ةيجنغلا نم

 .كءارو یعست نأل كلذب اهاَيِإ ًايعاد «ءيشلا ضعب ب ًادراب چ نأ كنكمي

 بناجلا .ةزاتمم ٌديحض كيدل نوكيسو ةيلعاف رثكأ نوكت نأ ىلع اهبّرد
 بلطتت اهدنع ةديدعلا نامأاللاب روعشلا نطاوم نأ يف نمكي ديحولا يبلسلا
 نيمئاد ًةاعارمو ٌةابتنا

 م .اوجضني نأ نوضفري سانلا ضعب , .رمعلا لفطلا
 اهوش ىتلا ةايحلاب ًافغش نوطبترم مهّلعل ؛نوتسم 58 نأ ٠ نم وأ توما

 0 رك ليوحتل نولضاني مهف «ةيلوؤسملا نوحي ال مهنوك .لافطأك

 عبارلا ىف ه «نيرحاس اونوكي نأ مهنكمي ثلاثلا مهدقع يف . .مامجتساو بعل

 نوؤدبي سماخلا مهدقع هيف نوغلبي يذلا تقولا يف نكل «مامتهالل نيريثم

 .نيلوبقم ريغ اوحبصي نأ يف
 ةقالع ىلع نوكي نأ ديري ال رمعملا لفطلاف ,رّوصتت دق ام ضيقنلا ىلع

 بعللا صرف نم ديزي هنأ ودبي دق بكرملا نأ نم مغرلاب ءرخآ رئم ٍلفط عم
 نأ نق تقر اذإ .ًايوبأ ًازمر اأو «ةسفانم ديري ال رّمعملا لفطلا .ثبعلاو



 ل وسما صخشلا ن دعتسم نوک نأ كلغ بجيف صمنلا اذه يوغت

 .ةلاحلا هذه يف عجنت اهتكل .ءاوغإلل ةبيرغ ةقيرط نوكت دق كلت .نيصرلاو 0

 | لضفا نوكيو) ةّضغلا رّمعملا لفطلا حور بحت كأ ىلع رهظت نأ ذأ کت

 2 كتكل هعم لاغشنالاو ٍِيطاعتلا عب ءيصتست كّنأو اف اهب تنك

 يک © فعلا روحو قلطت تنأف ا ٹنوک لالخ نم .نهاستملا »0

 ىلع ماكحألا ردصيال يذلا تح ىصقأل تلا ها ا ود علا

 كورّمعلا ل "نيالا و كش تتسو ءطق مهدقتني 0

 نووركي اع لاغ+ لافطألا عيمج لثم .مهّتكل تقولا ضعبل ناس ركل

 تنأو اهيلع لوصحلا ا ةعتملا ّدحي اذه .غاط لكشب نيتسج

 ةنقؤم ذفانم وأ دمألا ةريصق (ةيجزت) يلاستك مهيل مهيلإ رظنت نأ بجي .مهعم
 .ةطبحلا ةّيوبألا كزئارغل

 مهنزح - ًاقعض وأ ةشاشه نودبي نيذلا سانلل بذجتن ام ابلاغ . تملا
 ةهج نم «ٌسانأ كانه .ّقحب ًايوغم عقاولا يف نوكي نأ نكمي مهباثتكا وأ
 سانلل طقف نوبذجني مهنأ ودبي ذإ يثكب دعبأ ٌدح ىلإ اذه ىف نوضمي «ةيناث

 نوكي ام ًةداع نيذقنملا نكل يبن اذه ودبي دق .ركاشملا 7 نوناعي نيذلا

 نأ نوديريو ةساشح اياجس مهيدل نوكي ام ًابلاغ :ةدّقعم عفاود مهيدل
 نم اعون مهيطعي سانلا لكاشم لح َنِإف «تقولا سفن يف .ّقحب اودعاسي

 مهتأبو ًاماقم ىلعأ مهتأب نورعشي مهلعجت اهّنِإ - نوغيستسي يتلا ةّقلا
 تنأ .ةّضاخلا مهلكاشم نع مهئاهلإل ىلثملا ةقيرطلا نفيا اهنإ نو

 مه - نيرخآلا رعاشمل مهمّهفت لالخ نم طامنألا هذه ىلع فرعتلا عيطتست
 كسفن تانونكمب ريت نأ ىلع كّضح نولواحيو نسح ٍلكشب نوتصني

 نيتلاكتالا سانلا عم تاقالعلا نم ًالجس مهيدل نأ ًاضيأ ظحالتس .ملكتتو
 .لكاشملاو تابارطضالا نم نوناعي نيذلا سانلا عمو

 اذإ ةضاخو لوألا رارطلا نم اياحض اولكشي نأ مهناكمإب نوذقنملا

 رود يبعلاف «ةأرما تنك اذإ .يمومألا و ا يسورفلا مامتهالاب عتمتست تنك

 قوتي يتلا ةصرفلا لجرلا كلذب ًةيطعم «ةنحلا وأ رطخلا بلق يف يتلا ةسنألا

 الجر تنك اذإ .سرافلا رودب اوموقي نأ  لاجرلا نم مظعألا داوسلا اهيلإ
 ةذقنملا ؛ّظفلا ملاعلا اذه عم لماعتلا نِسحُي ال يذلا يبصلا رود بعلاف
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 7 00 د قمحتف يصوم 00 كطيحت فوس ا

 نم م دل

 تیظح دق 5 كوضصحبي مهعد - ةحيرصلا تاءاميإلا 3 تاملكلا لالخ

 دق كّنأب «ةعيسلا تاقالعلا نم ةلسلسب تررم كاب «بحلا نم ًاَدج ليلقب
EL aا حوا نا ديب ي و  

 دادمإب ةقالعلا نارين د نأ عيطتست كتإف كتدعاسمب موقي نأ ةصرفب

 يلاتلاب 3 بطعلا لوس لوك ا ل

 ةلاحلا هذه یف .هبحم 0 1 لي 000 نأ .ٌةئيس ءاشأ تنکی

 .يقش صخش عم طابترالا ةجيتن

 نم ديدعلا تربتخاو ةديغر ٌةايح تشاع دق طاغألا هذه .كتينلا
 س س ةيمك ٠ «یضم اميف مهيدل ناك وأ ,حجرألا ىلع مهيدل .تاّدلملا
 مهن ودبي رهاظلا يف .اهئاصقتساو ةعتملا لوح روحصتلا مهشيع يع اولّوميل لاملا

 مهتيويند ّنكل «نوديري ام ىلع مرج طرفل ةجيتن نومكسو نورخاس
 زارطلا نم نووغم مه نوكتهتملا .اهعمق اولواح ةينادجو يفخت ام ابلاغ
 امدنع .ءيربلاو عفايلا  مهءاوغإ عيطتسي ديحو طمن كلانه ّنكل لوألا

 نودقتفيو ؛عئاضلا اا اید ًاقوت نوقوتي مهنإف ءرمعلا يف نومّدقتي

 .نيرخآلا ىدل اهئاهتشا يف نوذخأيف ءليوط نمز ذنم تعاض يتلا مهتءارب

 نأو اَباَش نوکت نأ حجرألا ىلع بجيف دب الو مهءاوغإ تدرأ اذإ
 ةلق ىدم رهظأ - اذه زاربإ لهسلا نم .ةءاربلا رهظمب لقألا ىلع ظفتحت
 نأ ًاضيأ ديجلا نم .لفطك ءايشألا ىرت تلزال فيكو «ةايحلا ريف كتربخ

 نم هنأ نودقتعي فوس نوكّتهنملا :مهبّرقتو مهدّدوت مواقت كأ ىلع ودبت
 قثت وأ مهجحت ال كأ ىلع ودبت نأ ىتح عيطتست . رر نأ قّوشملاو ريثملا

 «مواقي يذلا صخشلا كنرك لالخ نم . .ًامح مهزفحي فوس اذهف - مهب
 يذلا بابشلاب عمت كّنأل ًارظنو .ةّيكيمانيدلاب مكحتي نم تنأ نوکت
 يف نوعقي مهلعجتو ايلعلا ديلا بحاص لظت نأ عيطتست كتاف «نودقتفي
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 اورو اوحبك مهال ءاذهك ٍطوقسل ٌةضرع نونوكيس ام ًابلاغ .نونجب كبح
 امدنع ةرطيسلا نودقفي مهْنأ ةجردل ًاَدج ةليوط ةرتفل ةّيسنامورلا مهلويم
 نع ىلخعت نأ كاّيإو مزاللا نم ركبأ ملستست نأ كايإ .رجفنت وأ قلطنت
 طخ نوكت نأ نكم طامألا هذهف « :كسارتحا

 يدباع ّنكل يلخاد صقنب رعشي لكلا .نفولا وأ (ةيتاثم ا) ةروصلا دباع

 يهسفنأ نع اوضري نأ مهنكمي ال .سانلا مظعم نم ربكأ عارف مهيدل ةروصلا

 .يلخادلا مهغارف الميل يش .هوهّلؤيل ٍءيش نع أاثحب ملاعلا نوبوجي كلذل
 ٍةّيضق يف وأ ةّيحورلا نوؤشل اب نيريبك علوو مامتها لكش ذختي ام الاغ اذه

 نوه مهّنإف «ماستم هنأ ُضَرَتفُي ٍءيش ىلع زيكرتلا لالخ نم ؛نأش تاذ

 ودباع .مهسفنأب هنوبحي ال اًمعو ا يلحادلا مهغارف نع مهسفنأ

 وأ ةيضق يف مهتاقاط نوبصي نيذلا كئلوأ مه  مهفاشتكا لهسي ةروصلا
 .ىرخا ىلإ اومتنيل ةفئاط نيك رات «نينسلا رورمب نولحتري ام ابلاغ مه .ام نيد

 عوضوم ةطاسبي حبصت نأ يف نوكت طامنألا هذه ءاوغإل ةليسولا
 يف ةياغ هلجأ نم مه نيذلا نيدلا وأ ةّيضقلا ناكم ذخأت نأ «مههيلأت

 مهكراشت كّنأك ودبت نأل رطضت دق ةيادبلا يف .صالخإلاو سيركتلا

 ةيضقل مهضرعت ابر وأ «مهتدابع يف مهل مضنتف «ةيحورلا مهتامامتها
 كيلع بجي طمنلا اذه عم .فاطملا رخآ يف اهلحم لحتس يتلاو ؛ةديدج

 يذلاك عرولاو رهطلا نم اقيرب اهيلع يفضن لقألا ىلع وأ ,كبويع يفخت نأ
 نكل .ماركلا رورم رولا ودياع كلب رو ايداع نك .نيسيّدقلا دنع

 فوسو مهسفنأ مه اهب اوُلحتي نأل نوعلطتي يتلا تافصلا ةررص سكعإ
 - عيفرو ب قار ئوتسم ىلع ٍءيش لک قب .جيردتلاب كيلع مهمايه نوغبسي

 .دحاو ٍءيشك ناقفدتي نيدلاو سنامورلا عد

 وحن ليت مهلوقع الرا .طمنلا اذه يوغت امدنع كنهذ يف نيئيش يتبأ
 نورقتفي ام ابلاغ مهّنأ ام ,ديعب ّدح ىلإ نيكاكش مهلعجي امم ءدئازلا طاشنلا

 ؛مهمامتها فرصي فوس يدسجلا زيفحتلا نال ًارظنو «يدسجلا زيفحتلا ىلإ

 يفي فوس سبجلا وأ ؛براقلا يف ةلحر «ةيلبج ةلحر :هنم ًاليلق مهطعأف
 .لمعلا ةمئاد مهلوقع نال «لمعلا نم ريثكلا بلطتي اذه ّنكل .بولطملاب

 ؛هعفرت نأ لواحت ال .سفنلل ضفخنم ريدقت نم نوناعي ام ًابلاغ مه «ًايناث



 ءاوغإلا نف ٠ 212

 مدطصتس مهيلع ءانشلت كدوهج ناو «كاياون ةقيقح نوسة مهنأل

 نم تنا تسل ؛ةلهبلأتب لوموقيس نم مه . .مهسفنأ نع ةّصاخلا مهتروصب

 زاتمم لكشب دارملاب ةيفاو اياحض ناک ىلعألا لثملا.ودباع .مههيلأتب موقيس

 ةياهن يف مهدوقتس ثحبلل ةيئاهناللا مهتجاح ّنكل ءريصقل ةلا ىدملا يف

 .هب اوميهيو هودبعيل ديدج ِءيس نع اوثحبيل فاطملا

 او ةذنل مھبح سيل و طامألا ءالؤه مِسْي ام .يناوهشلا يصح ا

 م مهرهظم يف ًانايحأ ةيّصاخلا هذه نورهظي .طاشنلا ةطرفملا مهّساوح

 نوكيا نايجالا نضع يف نكل :كتولسألا «ناولألا ولا مهمامتها لالخ

 ا اغ مهف ةّيساسحلا يف ةياغ مهنأل .ةروادم رثكأ رمألا

 لالخ نم مهيلإ فّرعتتس .ضارعتسالاو زوربلا نم نورفنيسو «ديعب ٌدح ىلإ
 ءوض اهزوعي ةفرغ لامتحا نوعيطتسي ال مهف ..مهتئيبل مهتباجتسا. دم
 .حئاورلا ضعبب نورائتسُي وأ «ةنيعم ًاناولأ مهتيؤرل ًةجيتن نوبككيو ءسمنشلا
 ءانثتساب مهللا) ةيشحلا ةربخلل ٌةيمهأ يلوت ال ةفاقث يف نوشيعي مهنأو ثدح
 ةّيسح تاربخو براجت طبضلاب وه يشحلا صقني امف اذن .(رصبلا ةّساح

 .اهغيستسيو اهردقيل ةيفاك

 نأك ؛مهّساوح فدهتست .نأ. يف نوكي مهئاوغإل يسيئرلا أدبملا
 .ةتفاللا دهاشملاب مهطيحتو «ليصافتلاب متهتو ةليمج نكامأ ىلإ مهذخأت

 .نويسحلا .ةّيداملاو ةّيدسجلا تايرغملا نم رم .ًاريثك ما نأ عبطلابو

 ٍڊدع ربكأ دشان .حئاورلاو ناولألا معطب اوجّردّتسُي نأ نکی «تاناويحلاك
 ءاوغإ نوكي ام ًابلاغ .ءافعضو .نيتتشم كفادهأ.يقبي ام «ساوحلا نم ٍنكم
 (لئاس عار تاكيتكتلا م مدختست نأ عيطتستو ءاعيرسو الهس نسا

 عّنت نأ ةمكحلا نم هنأ "نم مغرلاب «مهمامتها ىلع يتبتل ًاراركتو ارارم
 تناک كلت ا ملدا و ىف ؛ءيشلا ضعب ةيسحلا كتاءارغإ

 لَصأتم ناك يذلا ءينوتنأ كرام ىلع ةرتابوملك اهب تلمع يتلا ةيفيكل
 اذإ ايبسن دايقنالا ولهس مهّنأل ة ةعئار اياحبض لكشت اياحضلا .هذه .ةيسحلا

 . .نوديري ام



 رشع ةينامثلا طامألا  يوغملا اياحض

 ىلع 2 3 هيدل اذهو .فلتخم لكشب نولَماَعُي مهّنكل ءرخآ صخش

 ,EE ا ةيكي نأ عري مهلوح نمي خبل .مهتايصخش

 اذه .مهنم ام ٍءيش ىلع لوصخاب بغري نالو ءاضرغُم نوكي نألو طالبا

 ءيشلا ضعب اياوزلا يرّودم ريغو .مهلوح نمب ةقثلا يليلقو نيك اكش مهلعجي
 ةداقلا قوتي :هتقيقحو. رمألا رهظم نيب ام طلخت ال نكل :(نيبلصتم)
 EOE E صمت طع نال ازور ن1 نويت
 عاونأ نومدختسي وأ «ةلواحملا نم ىتح نوفاخي سانلا مظعم نأ ىه ةلكشملا

 .نورفتحيو ةيقيقحلا اهتعيبط نوفرعي يتلا  رحسلا «ءارطإلا  تاكيتكتلا
 ىلعأك تع ها وهل دک فوضت نأ لضفألا نمف طامنألا هذه يوغت ىّتح
 تنك اذإ .ادبأ هيلع نولصحي ال يذلا ةلماعملا نم عونلا وه هذهف  مهنم

 فوسو .فلكتلاو ءايرلا نم ًايلاخ ودبتسف ةظاظفلا ةجردل مهعم ًاحيرص

 ذه كضرع ول ىتح ءقداص نوكت نأل ةيافكلا هيف اب متهت تنأ  َنورّنأتي
 كمي ذوفنلا باحصأ عم ةظاظفلا ةجردل ًاحيرص نوكت نأ) .ةرطاخلا ضعبل
 لالخ نم نيّيفطاع نودحوتسملا ةداقلا لَعِجُي نأ نكمي مارطخ نوكي نأ

 .نانحلاب ًاعوبتم مهب ملألا لازنإ

 نوكاكش مهال طقف سيل «ًءاوغإ طامتألا بعصأ نم ٌدحاو وه اذه

 ةّيركف هان مهيدل .تاّيلوؤسملاو ٍمومهلاب ةلقثم ٍنوكت مهلوقع نال انو

 ايجيردت مهناهذأ ًالمت ىّتح ایکو ١ روبص نوكت نأل رطضتس .ءاوغإلل لقأ
 ٍذوفن ىلع زوحت نأ عيطتستسو ءاذه نم مغرلا ىلع «حجنإ .كنع راكفأب

 .مهتدحو يف كيلع نيدمتعم نوحبصيس مهال «لباقملا يف ميظع

 يف يوثنأ وه امو يروكذ وه امم خيزم هيدل انعيمج .مئاعلا سنجل ا
 امنيب ايعامتجا لوبقملا بناجلا رِهظُيو يمني نأ ملعتي انمظعم نكل ءانتاّيصخش
 لصفلا نأ نورعشي مئاعلا سنجلا طمن ىلإ نومتني نيذلا سانلا .رخآلا عمقي

 مهنأ نصعبلا دقني لاقل يع رع ن نيتك يف نيصخلا نيام

 نيهتشم نونوكي دق :ئطاخ ٌموهفم اذه نکل «نورتتسم نوټلثم وأ نوتوبكم

 ةلاح يف نوكت ةنئؤماو ةركذملا مهبناوج كل ةعطاق ةروصب رياغملا سنجل
 نم امير «هعمق نومّلعتي مهف ؛هورهظأ اذإ ضعبلا كبري دق اذه نالو ,ققدت
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 نيرداق اونوكي نأ نوحي عقاولا يف مه .نيفرطلا دحأ ىلإ باهذلا لالخ

 دم ديدعلا :نييناجلا الكل الماك .ًاريبغت اوطغت نأو ٤ «مهسنجب بعالتلا ىلع

 ام ٌةأرما :ايلج كلذ نوكي نأ نود طمنلا اذه نمض مهفينصت نكمي سانلا

 ٌيلامج بناجب عمتي نأ نكمي ام لجر ,ةيروكذ ةقاطب عّتمتت نأ نك
 نورتعي ام ًابلاغ طامنألا هذه ّنأل «ةرهاظلا تامالعلا نع ثحبت ال .رّوطتم

 ةضرع مهلعجي اذه .بججحُم ءارو اهنوقبيف «يرس ٍلكشب هذه مهلويم نع

 .يوقلا ءاوغإلل
 نم ٍدكأتم ريغ رخآ ٌصخش وه ًاًقح مئاعلا سنجلا طمن هنع ثحبي ام

 يف ءاخرتسالا نوعيطتسي مهتا مهرأ .رخآلا سنجلا نم مهريظن «هسنج

 لويم كيدل ناك اذإ .مهتايصخش نم عومقملا بناجلا نع ريبعتلاو كروضح

 سفن يوغت نأ لضفألا نم اهيف نوكي يتلا ةديحولا ةلاحلا يه هذهف .هذهك

 رخآلا يف ةتوبكملا تابغرلا كّرحيس صخش لك .رخآلا سنجل نم كط

 بيكارتلا نم عاونألا عيمج فاشتكال ةصخر ىلع ئجافم لكشب زوحيسو

 ردصت نأ نم فوخلا نود «(ةثونألاو ةروك دلا يا نم ةيبيسملا تافيلوتلاو

 طمنلا اذه عدف «مئاعلا سنجلا ةئفل يمتنت نكت مل اذإ .ماكحألا هَ هقحب

 .جاعزولا نم ديزم قلخو مهدييقت ىوس ًائيش لعفت نل كّنأل .هنأشو



 يناثلا مسقلا

 ةيئاوغإلا ةيلمعلا



 ىئاوغإو راس يأت اهل نوكي انلبق نم ةنّيعم ٍتافّرصت نأ كردي انمظعم

 يف نوقراغ ًامومع اننأ يه ةلكشلا .يوغن نأ تحن يذلا صخشلا ىلع

 نإ کم اه نک ا جيرحألا هم هيا كفن نحت + ةوذألا لق كفل

 نا ا عفن دقن ةي

 وأ ؟(ديرن ام ىلع لصحن يك نولجعتسم نحنف) يناودع وأ ّينانأ ففّرصتب
 ةيأ مطحنف ءانسفنأ نم ًالذتبمو ًاعيضو ًابناج رهظن ءلعفن ال ِكاردإ نودو

 انتالواحم .اًنع ٍصخشلا ىدل نوكت نأ نكمملا نم ناك ٍتاليخت وأ ماهوأ

 .ًارثأ قلختل ةيافكلا هيف امب ًاليوط رمتست ال ٌةداع ءاوغإلا يف

 وأ ءةرحاسلا كتّيصخش ىلع ةطاسبب دامتعالاب دحأ يأ يوغت نل تنأ

 وأ ةّيلمع وه ءاوغإلا .رغم وأ ٍليبن ٍءيشب رخآلاو نيحلا نيب مايقلا لالخ نم

 ٍلكشب تمّدقتو لوطأ ًانقو تقرغتسا امّلك - ةينمز ٍةرتف ربع ثدحت ةريسم
 اربص بلطتي ف هن .قمعأ وحن ىلع كتيحض لوقع ىلإ إ تذفن .أطبأ

 كتيحض ىلع ايتاد ادم نوكت نأ تک اتارا اريكفتو :ءاريكرت

 ةلاح يف مهيقبتو «كتذيوعت يمرتو «مهنويع يف رابغلا رذتف «ةدحاو ةوطخب
 .نزاوت مدع

 نم ٍةلسلسب كحلستس مسقلا اذه يف نورشعلاو ةعبرألا لوصفلا
 لحدا كيف نم: جرخت نأ ىلع كدعاس يتلا (لئاسولا) تاكيتكتلا
 فرزعت امك ءاوغإلا راتوأ ىلع فزعت نأ عيطتست يكل كلذو «كتيحض لقع

 يكدر وأ ضاقت ٍلسلست قفو ةبترم لوصفلا .ةيقيسوم ةلآ ىلع
 وأ لسلستلا اذه . ةقفوملا ةمتاخلا ىلإ كتّيحض عم يلرألا لاصتالا نم يضمتف

 سانلا راكفأ ّنأل ًارظن .ناسنإلا سفن مكحت ةّيدمرس نيناوق ىلإ دنتسي بيترتلا
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 نأ عيطتست ال كإف «مهدنع نامأاللا نماكمو ةّيمويلا مهتامامتها لوح رودت

 مهلوقع تالمو جيردتلاب مهقلق بورض تدهده اذإ الإ ءاوغإلا يف عرشت
 كانه .اذه قيقحت ىلع ةّيحاتتفالا لوصفلا كدعاستس .كنع راكفأب ةتّيشملا

 ىلإ ًاضعب مهضعب سانلا فلأي نأ ىلإ يضفي تاقالعلا يف يعيبط ليم

 يذلا م دلا وه ضومغلا .لولحلاب دوكرلاو رجضلا اهدنع .E ىتلا ةجردلا

 نأو «رارمتساب كاياحض ئجافت نأ مزلتسي هيلع ظافحلاو ةايحلاب ءاوغإلا دمي

 5 ًاذبا ءاوغإلا هقعسي نأ بجي ال .مهمدصت نأ ىّتحو لب نومألا دّعصت

 نيب ام ةبوانملا نف يف كدشرتس ةريخألاو ىطيرلا :لوصفلا حير ندور
 لك يف .ملستستو كاياحض فعضت نأ ىلإ < ملألاو ةذللا ءسأيلاو لمألا

 ! رومالاب عفدت نأب كلّوخي ام هيلي يذلل تاكيتكتلا دحأ دهي «ةلحرم

 نأ يوغملل زوجي ال .ًافنعو ةراسج رثكأ وه ام ىلع دامتعالاب دعبأ لحارم
 ار وأ بايه نوكي

 ةعبرأ يف لوصفلا تبر دقف ءامدق ءاوغإلاب يضمت يك كتدعاسمل
 ريكفتلا ىلع ةّيحضلا لمح :هءارو ىعسُي دّدحم ٍفده تاذ لك «لحارم

 ؛كابترالاو ةعتملا نم ٍتاظحل قلخ لالخ نم مهرعاشم ىلإ ذافنلا زارحإ ؛كب

 ةراثإ لالخ نمو «مهيعوال ىلع لمعلا لالخ نم قمعأ ٍتايوتسم ی !| ذافنلا

 ةملَعُم لحارملا) .يدسجلا مالستسالا ثادحإ اريخأو ؛ةثوبكملا :تابغإلا

 فوس لحارملا هذه عابتا لالخ نم (.حضاو لكشبو ةزجوم ةمّدقمب ةرّسْفُمو

 عاقيإلا يذ سقطلا قلختسو كتيحض لقع ىلع ةيلاقف رثكأ يلكشب لمعت
 ةيلمعلا ىلإ رظنلا نكمي «عقاولا يف .ًايسيطانغم مّونمو ءيطب وحن ىلع يمانتلا
 يذلاو «نيقلتلا سقط وأ ديدج ٍءيش ىلإ لاخدإلا سقط نم عونك ةيئاوغإلا
 مهعضختو «ةديدج تاربخ (مهنقلت) مهيطعتو «مهتاداع نم سانلا هيف علتقت

 .ةديدج ةايح (مهلخدُت) نولهتسي مهلعجت نأ لبق «تاناحتمال

 نم نكمم ٍردق ربكأب ىظحت يك لوصفلا لك أرقت نأ لضفألا نم.
 يقتنت نأل احب «تاكيتكتلا هذه قيبطت تقو نيحي امدنع .ةفرعملا

 هذه نم طقف ٌةعضب ؛اهريغ نود كتيحضل ةمئالملا تاكيتكتلا راتختو

 يذلا ةمواقملا ىوتسمل ًاعبت كلذو «نايحألا ضعب يف يفكت تاكيتكتلا

 ةجردب اهقيبطت نكي تاكيتكتلا هذه .كتيحض لكاشم ديقعتلو ههجاوت



 یسنجا نّوكملا ءانثتساب نکل .ةّيسايسلاو ةّيعامتجاالا تاءاوغإلا ىف ةيواسم

 .ةعبارلا ةلحرملا يف

0 

 نأب وأ «كئاوغإ ةورذ وحن ءرست نأب ءارغإلا مواق ءرمألا فلك امهم

 ةايحلا يف ِءيش لك .ًاينانأ اهنإو ايئاوغإ نوكت ال تنأ ةلاحلا هذه ىفف .لجترت

 ايش مّدقت نأ نذإ يرورضلا نمف «يلاجترإو عّرستم وحن ىلع ُلَعفُي ةيمويلا
 نل كنف ا ةّيلمعلا مارتحاو 0- لماع مارتحا لالخ نم .افلتخم

٠ 
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 ىلوألا ةلحرملا

 ت لصضفلا

 ةبغرلاو مامتهالا ةراثإ

 رصح او قلفلا بورضب ةلوغشم مهلوقع «ةضاخ ا مهم اوع يف كاياحض شيعت

 نع ءطبب مهلصفت نأ وه ةيلوألا ةلحرم ا هذه يف كفده .ةيمويلا مومهلابو
 نم ترزق دق نوكت ام درج .كنع راكفأب مهناهذأ ًالمتو قلغم ا ملاعلا كلذ
 تفات نأ يه ىلوألا كتمتهم نوكت «(ةبسانم ا ةيحضلا رتحا :1) يوغتس
 رثكأ نونوكي دق نيذلا كئلوأل ةبسنلاب .كب مامتهالا ريثت نأ «كتيحض هابتنا

 ءاركمو أطب رثكأ ةبراقم ىلإ أجلت نأ كيلع نّيعتي هّنإف «ةبوعص وأ ًةمواقم
 ريغ لكشب ددا - نامألاب ًاقئاز ًاروعش قلخإ :2) الؤأ مهتقادص بسكتفن

 حلفتس ؛مهيلإ لوصولا بعصي ال نيذلاو نيرجضلا كئلوأل ةبسنلاب ؛(رشابم
 لسرأ :3) ضماغ روضحب مهرحست نأ امزف «ةيكيتامارد رثكأ ةبراقم مهعم
 رهظإ :4)نورخالا هيلع لتاقتيو هيهتشي ًاصخش ودبت نأو أ (ةطلتخم تاراشإ
 .(ةيغرلل عضومك

 لوحت نأ كيلع بجتوتي «بسانم ا لكشلاب صخشلا مامتها رسؤي ام دزجمب

 «غارقلاب روعشلا امومع اهقبسي ةبغرلا .ةبغرلا - ىوقأ ءيش ىلإ مهمامتها
 اذكه ادماع سرغت نأ بجي .ةيبلت ىلإ جاتحي لخادلا نم ٍدوقفم ٍءيشب
 مهتايح يف نيدوقفم ا سنامورلاو ةرماغملل ةكردم كاياحض لعجإ «رعاشم
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 نأ بجي ةبغرلا .ةبغر مامتهالا رهزي فوسف «يهغارف ًالميس يذلا

 صخشلا كانا ىلع كوؤر اذإ : بشرا مدعو قلقلا ر - و

 یک د ن
 تاذلم ا نع ِتاحيملت «ةرشابم ريغ ةقيرطب مهنهذ يف راكفا سرغ لالخ نم
 سس ابسإ : كاياحض ميق ةلئام .(ءاحيإلا نف نقتا :6) ف ا تلا ةيئاوغإلا

 ل هاج لك 1 مهحهير ممتد وحدا ماع
 نأ .كلذ لصح فيك اوكر دي نا نود نالا كلوح رودت مهراكفأ نم ديزم ا

 اهتمواقم نكي ال ةرماغم وأ ةعتج مهجردتسا فرقا رق لجأ نم ناوألا

 .كندايق نوعبتي فوسو (ءارغإلا قلخإ :8)



 ةبسانملا ةيحضلا رتخا

 فده ىلع دمتعي ءيش لك
 ءاماش لكشب كتسيرف 7 ردا .كئاوغإ

 رثأتلل نولباق مهنأ تبثي نيذلا كئلوأ طقف يقتناو

 عيطتست نيذلا كئلوأ مه نوبسانم ا اياحضلا .كتنتفو كرحسب
 ابلاغ مه .ًازيم ايش كيف نوري نيذلا كئلوأ .مهيدل اغارف المت نأ
 يس ا ) امااعوت ادعس ر نقلا ىلع وأ نيلوزغم نونوكي ام

 - كلذك مهلعج ةلوهسب نكمي وأ «(ارحتؤم تثدح ةيتاؤم ريغ فورظ
 هؤاوغإ نوكي داكي لماك لكشب عناقلاو يضارلا صخشلا نأل

 .كبذجت ةنيعم ةيعيبط ةيصاخ اهيدل ةيلاث ا ةيحضلا .ًاليحتسم
 ىلع دعاستس ةيصاخا هذه اهبهلت ىتلا ةيوقلا فطاوعلا

 .ةيلاعفو ةيعيبط رثكأ ودب ةيئاوغإلا كتاروانم لعج
 ةدراطملل لاح حيتت ةيلاثملا ةيحضلا

 .لشمألا



 دايطصالل ريضحتلا

 نماثلا دّمعلا سيراب يف ت تيصلا ف ًاعيلخ نوملق يد تنوكيشلا ناك

 عرابلا يوغملاو تايتفلا نم م ديدعلا ةيردع لاسو ءرشع نمانلا ترقلا نب
 ؛مأسلاب هرعشُي راركتلا ذخا ةرتف دعب نكل .نيعماللا نييطارقتسرالا تاجوزل

 ظئاقلا بآ رهش لالخ ءةنس تاذ رّرق اذل ةغلاب ةلوهسب ىّنأتت هتاحاجن تناك

 يف عقاولا اهرصق يف هتّمع روزيو سيراب نم ٌةزاجإ ذخأي نأ «ليوطلاو
 ,ةّيفير ٌتاهزن كانه ناك هيلع داتعا امك كانه ةايحلا نكت مل .فايرألا

 هتقيفر ةّصاخو «ةنيدملا يف هافانا :قزولاب نعت يلح ا سقلا عم تاشدرد
 .ادئاع عرب نا هوعقوت «ليوتريم يد ةزيكراملا هرارسا ىلع ةنمت ماو ةقسافلا

 مهيف نمب رصقلا يف نورخآ فويض كلانه ناك دقف لاح ةّيأ ىلع
 ابئاغ 0 داك , ياو نيرشعلاو ةيناثلا ارحل ةغلابلا لارا يد 0

 تناك هلك رم فاق ان نرلاق ناك .اهيلإ يحوز هرعت ًاراظتنا ا ات

 .ةياغلل اهجوزل ٍةصلخمو ةتمزتم ٍةأرماك ٌثيص اهل ناك نكل ديك أتلاب ةليمج

 امئاد اهقنع يطغت تناك ًاعينش ناك سابللا يف اهقوذ ؛طالب ةدّيس نكت مل

 نمر رع دعو ام ببسل نكل .ةفارظلل اهئيدح دقتفاو (مخض مكشكب

 تيح 'ةسينكلا ىلإ اهعبت -ةفلتختم ةقيرطب تاشلا هذه.ىري نوملاق ادب قف

 ءاشعلا ىلع اهيلع ةفطاخ ٍتارظن ىقلأ .ةالصلل حابص لك بهذت تناك

 ريغ تدب اهّنإف «سيراب ءاسن فالخ ىلع .قرولا بعلت تناك امدنعو

 جيسنلا نم ةعطق اهردص تطغ .اهمسج لكش رهظأ ناتكلا نم ًاطيسب

 نهذلا ىلإ يعدتسي ناك «ةفيفخلا هترثعب ةجيتن ةضوملا عم ًايشامتم نكي

 له ؟یمعا تحبصا

 حورلا نيع تدقف
 تنك ؟اهاوق ةيتطابلا

 رغألا شكل .ءاهتيأر دق

 وعلا ول امك ناك

 نم ایش تيار
 ديت ديو عر ودرفلا

 امامت لک لکشب

 دق اهتروص تناك
 ىنهذ نم تفتخا

EYونا  

 لك عامجتسا اا

 ن ا ارق
 هذه راضحتسا لجأ

 «تقو ياي ف اهتيأرو
 ىلع ًارداق نوكأسف

 شح ءالاح اهزييمت

 نيب تفقو ولو

 تمتحنا دقل . تاغا



 ءاوغإلا نف ٠ه 6

 ىحور نيعو «نآلا

 نأ لئاط الب لواحت

 اهقاوتأبو اهب رفظت
 ةاذاحمم یشما تنك

 «ينيلجن ال عراش

 يف ٍلابم ال لكشب

 هابتنالا نودو رهاظلا

 «ةطيح ا ةئيبلا ىلإ

 يترظن نأ نم مغرلاب
 > اةيففسلا

 الإ ایش كرش مل

 اهيلع يانيع ترمتست
 .افرطت نأ نود تابثب
 ةدارإ ناعيطت ادوعت مل

 ناك دقل ؛امهبحاص

 ةا خلا و

 يرظنب حيشأ نأ يلإ
 ضغأ يلاتلابو
 ىشلا نع € ةرطلا

 هتدهاشم تدرا يذلا

 لب ءرظنأ مل -

 مكحي و هو فقالا
 تناك كلذك «هتنعط

 نيحبتم يانيع

 -ر يف نيتلولشمو
 ىف هاتذختا يذلا

 نم ناك دقل .ةيادبلا

 ىلإ رظنا نا لي 3 ٤

 بحسأ وأ «لفسالا

 «ىرا وأ «يترظن

 .ًارتعم اههجو ناك مك ظحال دق نكي مل  اههجوو .مونلا ةفرغ ةروص
 طيبا ثا لح ياخ ولا لوتس م ل و ےس اهحمالم تناك

 تناك امدنعو .تاذلا ةبقارم نم قاتعنالاو ةّيوفعلا يف ةياغ تناك .حيدم

 قمعب سحي نأ عيطتسي ناك هاف ؛ةيتيد لئاسم نع وأ ءاهجوز نع مّلكتت

 هوي تاذاه راسم نع جرخت نأ ةفوغشلا ةعيبضلا هذهل ضي ول اذام .اهرعاشم

 اسجل ةقالع يف بصتو

 رزحت نأ عطتست مل يتلا هتقع جهبأ ام ,رصقلا ىف هتماقإ نوملاق دّدم

 ءاوغإ :ديدجلا هحمطم ًارشفم «ليوتريم يد ةزيكراملا ىلإ بتكو .كلذ ببس
 هذه ءاوغإ ديري وه له .قيدصتلا ةزيكراملا عطتست مل .ليقروت يد مادملا

 :ةليلق اهايإ هحنمتس يتلا ةذللا نوكتس مكف .حجن اذإ ؟ةمّسحتملاو ةتمزتملا
 ةجوز ءاوغإ ىلع رداق ريغ ميظعلا قسافلاو عيلخلا راع نم هل ايف ن شف اذإو

 بيهل ةدايز ىلإ الإ د دؤت مل ةرخاس ةلاسر تبتك !اهنع ًاديعب اهجوز ناك

 هنوك نع فّشكتيس ناك هذهك اهتليضفب ةروهشم قارما عا عاضخإ .نوملاق

 .زّرعتيل الإ هتيص نكي مل .هتاءاوغإ مظعأ

 هبش حاجنلا لعجيس هنأ ادب ٌقئاع كلانه ناك دقف كلذ نم مغرلا ىلع

 مك تملع .مادملا مهيف نمب «نوملاق تيصب فرعي ناك عيمجلا :ليحتسم

 سانلا ناك فيكو «تقو يأ يف اهدحول هعم نوكت نأ ًارطخ ناك
 لب ال تست ضقانبلاء يشب لک اولا لعف .هعم لمازت ىندأ نع نوثّدحتيس

 نات هنأ ادبو ةسينكلا ا داتري راص هنأ ةجردل كلذ يف طتشا ىّتحو

 .ةلصاف ةفاسم ىلع تقبأ اهّنكل ءاذه مادملا تظحال .ةميدقلا لانا نع

 نوكي نأ هناكمإب ناک له نکل .مواقُي ال نوملاقل هتمّدق يذلا يّدحتلا ناك
 ؟يّدحتلا ىوتسمب

 عم مادقألا ىلع ۾ ةهزن مايألا دحأ يف رّبدت .ضبنلا سجي نأ نوملاق رّوق

 يف مهثكل «لبق نم هوذخأ دق اونوكي مل ًاجهبم ًاقيرط راتخا .هتمعو مادملا
 نأ الإ عا نود ةدّيس هربعت نأل مئالم ريغ ًاقدنخ اولصو ةنيعم ةطقن

 عفرو «نيدئاع اولفقي نأ نم ريثكب لمجأ ناك قيرطلا نم ةيقب نأ لاق نوملاف

 كحضت مادملا لعج ام «قدنخلا ربع اهلمحو هيعارذ نيب ةقاناب هتّمع

 اهعفري نأ نوملاق دمعت ثيحا «ناح دق اهرود ناك اهدنع نکل .بخصب

 اهلمحي ناك امنيبو .هيعارذب كسمت يكل ءام ًاعون ةقاشرلا هزوعت بولسأب



 فلا رتحخا

 یارو ءعرسأ وحن ىلع ج وهو اهل ّسحي نأ عاطتسا دقف هتلابق

 نا دي ةلفطلا» «تحاصو ءًاضيأ اذه هتّمع تار .دّروت دقو دي

 .هب 00 0 ءاوغإلا .يّدحتلا ةهجاوم

 «ةرطخ ةيرتس تاقالع رشع نماثلا نرقلا نم ةيسنرفلا ةياورلا يف تاّيصخش

 نم ةّدمتسم تناك نوما ةيصخش) .ولكال يد ولريدوش اهفْلأ يتلا
Eقودلا ناك قالطإلا ىلع مهزربأ «نمزلا كلذ يف ةيقيقحلا  

 يف (.ويليشيار يد

 < ءاسنلاو ,ةوطخ وأ ةكرحب ردايي ناك ذإ اک

 ٌةذدع

 تفس دق -- نأ . رم قلقلا نوملاق باتني ةَصملا

 عيمج يف نيجتسي
 اانا م :ةفيرطلا ستي ًايرقت : لاوحألا

 ةلكشتم :تضصخلت :اهيلمكأب ةتكياتيدلا عي نآ هي: ُضَرَتفُي فلتخم فدهف

 امدنع !ذه كردأ .ئطاخلا زارطلا  هسفن زارطلا يوغي ًامئاد ناك هنأ يف نوملاق

 .ليقروت مادمب ىقتلا

 اهنوك نم عفادب وأ ءاتنوك اهجوز نوک نم عفادب اهءاوغإ رّرقي مل
 اهراتخا .ةداتعملا بابسألا  نيرخآلا لاجرلا نم ًةاهتشم وأ «سابللا ةقينأ

 ةكحض «فوشكم ٌعارذ .دوصقملا ريغ اهبولسأب ًاساسأ هتوغأ دق تناك 0
 ال ,َنَأل .ههابتنا ترسأ رومألا هذه لك حرم ٌبولسأ ءاهيلع ِنَرَمَتُم

 ني تفس دست نانو 5

 حضاولا نمف ؛ارييدتو ادّمعت لقأ ودبت ةقحاللا هتاروانم تلعج ثيحب ةوقلا

 .جيردتلاب اهيدعت فوس ةّيوقلا هفطاوعو .هسفن طبض ىلع رداق ريغ هلأ

 ٌتافص اهيدل ناك دقف ,نوملاق ىلع مادملل ناك يذلا رثألا نع ادع
 وحن اهّدشي يذلا الا و اهنإ اها هلا اين تلمع :يرخأ
 را aa هليح ةعيبط نيبتت نأ ىلع ةرداق ريغو «ةجذاس يه . .ةرماغملا

 ةيبذاجل ةضرع ًابيرقت انلك .ءاوغإلا مامأ هم اهنا لفتت يه :لیخآ بعك

 ذخأت مل .اهب بوغرم ريغ ٍتآلز ءازإ انتاطايتحا ذحأنو «نيرخآلا سانلا ةنتفو
 اهّنأ ىأرو قدنخلا دنع نوملاق اهربتخا نإ ام .تاطايتحا َهّيأ ليقروت يد مادملا

 .فاطملا رخآ يف عقتس اهتأ ملع ىّتح ءّيدسج ةنيصح ريغ
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yم رکا ا  

 ءيشلا .ريشكب 90

 يدلا ديحولا

 اهنأ رھ هب تظفتحا

 ةءابع يدترت تناك

 ءرملل نكي - ءارضخ
 هده یمتسی نأ

 كشسمتلاب ةرهاظلا

 ر 1-7
 ربهم ا در طعب

0 

 كتتنفا دق ؛مامغلا

7 

 590 ادب

 تكرتو ... يس

 طقف اهتءابع اهفلخ
 ةاتفلا تكرت ....

 ه٠ .يدل ايوق اعابطنا

 ه رشع سداسلا مويلا

 ںيصلا ذافنب رعشأ ال

 اهنآو ڌب ال هنأل
 «ةنيدما يف انه شيعت

 ةبسنلاب بفاك اذهو

 تقولا يف يتل
 هذه .نهارلا

 طرشلا يه ةيئاكمإلا

 روهظلل مزاللا

 - اهتروصل بساللا

 ٠ ...ةئيطب تاعرجب

 ٠ رشع عساتلا مويلا
 وه نذإ اهمسا نإ

 مسا هنا !ايليدروك

 متهم كلذو «ليمج
 ام الاغا اشيا

 ةياغ ىف نوكي
 رطضت نأ جاعزإلا
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 مسالا بلت نأ

 فطلاب حيبقلا

 اهلمجاو تافصلا

 .قالطإلا ىلع

 نيروس -

 تايسوي «دراجيك ريك

 درواه ةمجرت « يو غم

 شتا اندإو غنوه .يف
 عن وه

 - ١

 م مهفي امك ءبح ا

 ره «ناوج نود لبق

 روعش نع ةرابع

 عولولا نم بيزق
 ىلإ قوت وه .ديصلاب
 ىلإ جاتحم ٍطاشن

 نم عطقني ال عرتت
 يذحتل زفاوح ا

 تح ا لادم ۔

 تربليج ةمجرت

 لياس نازوسو

 ءيشلا ةيعون تسيل
 م يه ىه

 اأو ءةعنم ا انيطعي'
 .انتاوهش ةقاط

 ةياهن «ريلدوب لراش -

 ناوج نود

 نأ بجي ةبغرلا ةنبا

 اهيدل نوكيل :حفاكت

 .ًانعنا سانلا ءاوغإو ةدراطم يف عَيَضُت نأ بجي الو :ةريصق ةايحلا

 يدنا ور كامرا رسم ع را
تسيل ةيلاثلا ةيحضلا .عبتيس رخآ ٍءيش لك دّدحيس

 ىَلحتت يتلا كلت يه 

 سفن ككراشت وأ ءىقيسوملا يف قوذلا سفنب وأ ,ةنيعم ةيهجو حمالمب

 /لذتبملا ةي يوغا راتخي اهلالخ نم يتلا ةّيفيكلا يه هذه .ةأيحلاب فادهألا

 صخشلا يه ةيلاثملا ةّيحضلا .اهفادهأ وأ هفادهأ (ةي/يداعلا) ةل

 تج ال كع هیات ىذلاو «تاملكلاب اهريسفت نكمي ال ةقيرطب كك ر حيو

خب عمتت/ عمتي ام ابلاغ يه وأ وه .ةّيحطسلا رومألل ةلصب
 كسفن تنأ ٍةيصا

 ةءاربب تعّتمت ءلاثملا ليبس ىلع ,مادملا ارس اه خا

 كريثي يذلا

 رو ءاهدقتفت

 ااا نم ةءارب هدنع ناك نإ اذه ديعب نمز ذنم اهرسخ دق نوملاق ناك

 وأ ءاليلق كفاخت دق ةّيحضلا رثوتلا نم طيسب ٌرادقم كانه نوكي نأ بجي

 ةنماكلا ةيناوهشلاب ًايلم نوكي اذهك دوت .ءيشلا ضعب كهركت ىتح

 كتسيرفل كئاقتنا يف رثكأ ًاقالخ نك . رثكأ ةايحلاب ًامعفم ءاوغإلا لعجيسو
 اذإ ايش ينعي ال مّدقت ام لك < سلا اقوا ةراثإ رثكأ ٍءاوغإب ًافاكتسو

 نإ ام الو صخشلا ربتخا .كريثأت رع كا كتيحض تناك

 نكمملا نم حبصي ىتح كرحسو كئارغإل ةضرع أضيأ اهتأب وأ هاب رعشت
 ا نأ دايطصالل اهدنع

 .ءاوغإلا قحتسي ًاصخش دجت ذأ ديعسلا ظح ا نم ةبرض هن
 وا نحر نيت رخت ءاحار نر سالا ملت
 نود «ءيش لك يهتني نيع ةفرط يفو «ةيبغ ىرخأ ء ايشا نولعفي

 .اورسح امو اوحبر ام اوفرعي نأ

 دراجيك ريك نيروس -

 ءاوغإلا ىلإ حيتافملا
 0 .مهئاوغإل  سانلا عانقإل نيرطضم انسفنأ دجن ةايحلا لالخ

 ورخآلا نوكي امنيب ءةيفخ قرطب ولو ىتح «انريثأتل ًايبسن نيحتفنم ضعبلا

 ءاروو ضماغ ميش هلأ ىلع اذه دجن امر .انتنتفو انرحس مامأ نيعينم



 e ةسسانملا ةيحضلا رتحا

 اک نووغل .ةابحلا عم لماعتلل ةلاَعف ةقيرط ت ا نكل .مهفلا ىلع

 د كلا ن ويس ما نيّيعامتجا نيوغم

 تودافتبو ېههاجت ةيلباقلا نم اضعب نودي نيدل دلا | سانلا نايحألا بلغأ يف ١ انا .

 يذلا سانلا كرتت نأ .مهرعاشم كير وأ مهتح زحز نكمي ال نيذلا كنلوأ

 ال تنأف ؛ةميكح ةقيرط اهدحول يه مهيف ريثأتلا وأ مهغولب كنكمي ال

 لكشب شّئفت نأ كيلع بجي .ىرخا ٍةيحان نم .عيمجلا يوغت نأ عيطتست

 عجم اده .حيحصلا كتاءاوغإ ل * اكشلاب بيححت يتلا ةسيرفلا نع لاف

 .ريثكب ٌءاضرإو ةعتم رثكأ

 اهلالخ نم نوب ءاجتي يتلا ةقيرطلاب 0 اياحض ىلع فرغت فيك

 لا ةيعاو لا مهتاباجتسال مزاللا نم رثكأ هابتنالا ريعت اللا كيلع .كعم
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 res ٍلكشب لواحي يذلا صخشلا

 > ع

 اكس ایس ديري هلال .كرورغ ر ,اتوأ ةبعاذم دصقب حجرألا

 هدا قاطن جراخ عع ىتلا تاباجتسالا كلتل ربكأ ًاهابتنا رِعأ كلذ

 ال ةاكاحم .هجولا ىف ٌدارمحا  ةيعاولا

 e ت ااا ك اا
 .كريثأتل ةضرع هّنأو صخشلا ىلع نأ كيدل

 لالخ نم ةحيحصلا فادهألا ىلع فرعتلا ًاضيأ عيطتست «نوملاق لثم

 ٍةركف عم نومجسني مهلعل - ابرطضم كنولعجي امر .كيلع مهريثأت وأ مهرثأ

 يصخشلا روظحما نم ام ًاعون نولي وأ ءكتلوفط يف روذجلا ةقيمع ةيلاثم
 3 تنك اذإ هنوكت نأ ليختت يذلا صخشلا مهتأب و وأ كريثي يذلا

 هنأش نم !ذهف «كيلع قيمعلا رثألا اذه صخشلل نوكي امدنع .رخآلا سنجلا

 .ةّيويح رثكأ نوحبصي كتاءاميإو كهجو .ةقحاللا كتاروانم لك لّوحي نأ

 ةّيحضلل يغبني امك) كاياحض كمواقت امدنع ؛ربكأ ٌةقاط كيدل حبصت
 يطختل رثكأ ًاعوفدمو «رثكأ ًاقالخ كرودب تنأ حبصتس (لعفت نأ ةدّجلا

 يدعتس ةّيوقلا كتبغر .ةديج ةّيحرسم لثم امدق ءاوغإلا يضميس .مهتمواقم

 يف تنأ «عبطلاب .كيلع ًاذوفن هيدل َّنأب ريطنلا ساسحإلا هيطعتو فدهلا
 تاظحللا يف كاياحض فطاوع كّرحت كأ امب ةطلسلا مامزب كسي نم ةياهنلا

 فادهالا نوراتخي نوديجلا نووغملا .ماجحإو مادقإ نيب مهدوقتف «ةبسانملا

 .مهسفنأ نوطبضي ىتمو فيك نوملعي مهتكل مهمهلت يتلا

 نع اضوع .كلنم ام

 ضعبل هّيدارإ
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ET RJأك .نولاعلا فاشعلا لق  
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 تحت ‹ كرر داب

 00 و ی

 ين لرسم لروحي

 0 ا ر
 ىبص لدا لكحشب

 و 2 5 25
 يلب ناء97 ابق رحت

 م 5 ی ا ی

 هيبأ ةصلس لكل
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 اک ۰ هرو شم +

 a 7 ضع 0 هسفني عسي

 هؤاي ل رجا

 فاشعلا ةمحارم

 - ك کا
2 0 5 1 
 دبع یاسا «نیرحال

 ءءاهخلا ىف تحال

N:بو "مغ  

 ي . ب

 # يوب م
 او دعت ) بافامح
0 

 ام
 هیدن يدلاو

 نيالا قلالي

 دارفا 'دحألا يميرلا

 ايلعلا تونهكلا ةقبط
 «سودنهلا دنع

 «ةج ورتم قارما قيشع

 يف ع عضو دق نغم

 2 ًاغلبم وتل هبيج

 داع الا م

 تابرعلا نم ةلفاق
 حبصأ يذلا نكل

 ....ًارحتؤم كلذك
 تاميلعتلا هذه

 ال اتك لبقت ةزجوم ا

 «تاليوأتلا نم ايئاهن
 «زيزعلا يلفط ر

 ؛فورظلل اعبت كلذو
 اک بلطتتو
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 لماعتلل ًالقأتو ًارشبت

 عم هجو لضفا ىلع

 س ةلاخ لک

 «يقرشلا بح ا

 زجوم :ىناثلا دلجملا

 نع دبش
 ةمجرت «تاسموملا

 زرئام زيووب .يإ

 نكمي يناوللا ءاسنلا
 نهلاصوب رفظلا

 . :نه ةلوهسب

 تمل يتلا ةأرم ا

 ؛ًالامشو اني كوحن

 هركت ينلا ةأرم ا .

 وا ءاهجوز

 . ؛اهجوز اههركي

 ظحن مل يتلا ةارم ا

 ةأرما ... ؛دالوأ ياب

 ةعلوم نوكت يتلا

 ؛يقارلا عمتج اب دج

 ودبت يلا ةأرم ا

 اهنأ ىلع ًايرهاظ

 ىلع وتح ا ةديدش

 جور ءاهضوز
 .. ؛ةلمرألا ؛لثملا

 ماب ةعلوم ا ةأرم ا

 «ةغرافلا ةأرلا ..

 نوكي يتلا ةأرل
 اهنم ىندأ اهجوز

 ةدتعم نوكت يتلا

 قورت كنأ ودبي ٌصخش لَوأل نيرظتنملا نيعارذلا ىلإ عفدنت نأو كايإ

 .نامألاب e EE ا ةقث هلق انو 2 0 كلذف .هل

 رابتعإلا نيع يف اهذخأت ل ىتلا اا ىلإ رظنإ . ا "الك دنع ا

 نوداّيصلا .ةرماغملاو يّدحتلا هيف دحتس يذلا ناكملا وه كلذ 7 لبق نم

 نوعسي مه ؛اهب كاسمإلا ةلوهس ىدمل ًاعبت مهتسيرف نوراتخي ال نوسمتملا
 ناك فنعأ ناك املك توم وأ ٍةايح عارص «ةدراطملاب ةّصاخلا ةراثإلا ءارو

 .لضفأ

 كيلع فققوتي ٌرمأ وه كل ةبسنلاب هِي ةيلاثم ةيحضلا نوك نأ نم مغرب
 ناك اقونازاك .ًءاضرإ رثكأ ٍءاوغإل نيمئالم نونوكي طامنألا ضعب ّنأ الإ
 .ارخؤم ةنحم نم نيناع دق نك يتاوللا وأ «تاديعسلا ريغ تايتفلا بحي

 نم ناك اذه هليضفت نكل «ذقنلا رود بعلي نأب هتبغرل اوقار طامتألا هذه
 كب ةيوع رك أ نركب ءادعتلا» الا ءاوغاف:انضيأ ةرؤرضلا تايه
 ريثأتل وأ مهيلع لوصحلا را نم لعجت مهيدل ىتل لا ةعانقلاو را ةلاح

 يسم ناف مالا لنک اال يف دايطصالا ًامئاد لهسألا نع .مهيف

 ةياكح ةينابايلا ةياورلا لطب «يجنج  اهتاذ ّدحب ّقحب ٌةيوغم نوكت نزحلا نم
 باتك يف .ةّيوادوسلا ةحسملا تاذ ةأرملا مواقي نأ هناكمإب نكي مل «يجنج

 يف ٌيساسأ طرش هيدل سناهوج صاقلا َّنإف «يوغم تايموي دراجيك ريك
 ملاع ىف شيعت ٌةأرما راتخي وهف كلذل .ةلّيخم اهيدل نوكي نأ بجي :هتيحض

 ريثكب رثكأ لّيختتو ءرعشلاب هتاءاميإ نم ةءاميإ لك فلغت فوس ٌةأرما «يلايخ
 وه ةلّيخم هيدل سيل يذلا صخشلا ءاوغإ نإ .(امح ٌدوجوم) كلانه وه ام

 .ديعسلا صخشلا ءاوغإ ةبوعصك أمات ٌبعص

 2 قحلا لجرلا تافصب عت عّتمتملا لجرلا نوكي ام ًابلاغف «ءاسنلل ةبسنلاب

 ًايفطاع ناك ةعتملا ا علا اذه نم ينوتنأ كرام ناك .ةّيلاثملا ةّيحضلا

 نأ هيلع بعصلا نم ناك هّنإف «ةأرملاب قّلعتي رمألا ناك امدنعو «ديعب ٌدح ىلإ
 يلع ا نإ ام .هب بعالتلا ةرتابويلك ىلع لْهَس .حوضوب و

 طحت نأ ًادبأ بجي ال ةأرملا .ةرطيسلا تحت مئاد لكشب هتقبأ ىّتح عا
 ةيحضلا نوكي ام ابلاغ وه .دئاز ٍلكشب ًاتاودع ودبي يذلا لجرلا مامأ

 هيناودعلا يريدت نأ (ةّيجانغملا عدخلا ضعب مادختساب ,لهسلا نم .ةّيلاثملا



 e ةي انملا ةيحضل تل! رتحخا

 نأب عقاولا يف نوعتمتسي لاجرلا ءالؤه .كدبع هياعجبو بقع ىلع اسار لاب عقاولا ىف نوعتمت ی لإ ,الؤه .كدبع هيلعجت ةع ًأسأ
 .ةأرملا ءارو نيعاسلا اولَعَجُي

 ركشب ًافوغش ودبي يذلا صخشلا .رهاظملاب قلعتي اميق ارذح نك

 مظعم لشف ام اذه ”تاذلاب ًالاغشتاو نام ا
 LS e ص هت انجيل ف لاجرلا

 ةسووهمو ًةبرطضم ٌةأرما تناك عقاولا يف اهتكن .ةراثإلاو ةيكيتاما ردلا يف

 ذإ  ناوألا تاف دق ناك كلذ هيف 'وفشتك يذلا تقولا يف نكل ءاهسفنب

 لبق مهسفنأ وصلخي نأ اوعيطتسي منو اهعم نيطروتم اوحبصأ دق اوناك
 نوظفحتم مهنا أ ىلع ايرهاظ نودبي ن

 ًافادهأ نونوكي ام ابلاغ نوئوجح وأ (مهسفنأب نوؤني)

 ةنكاسلا هايملاو يهتعقوق نم اوجرخُي نأل نولتقتسم مه .(نيحتفنملا يأ)
 .روغلا ةقيمع ن

 ًاَدج نيلباق نونوكي مهيديأ نيب تقولا نم ريثكلا مهيدل نيذلا سالا
 ةّيظحلا ءانوجراد ايلوت .اهألمتل ةيلقع انن مهيدل نوكي ذإ .ءاوغإلل

 بابشلا لّضفت تناك ءرشع سداسلا نرقلا نم تيصلا ةئيسلا ةيلاطيإلا

 اوناك دقف «ريضفتلا اذهل ةّيدسجلا بابسألل ةفاضإلاب ؛اهل اياحضك نيعفايلا

 ' عاقدلا ىلع ةردق لقأ يلاتلابو ,نهملا يوذ نيلماعلا لاجرلا نم ًالطبت رثكأ
 بتجتت نأ كيلع «ىرخأ ٍةيحان نم .هذهك ٍةقذاح ةيوغم مامأ مهسفنأ نع ْ

 ريذلا سانلا .باذعلاو اماردلا نم روهش
 نيطسبينملا نم لضفأ اف

 ! هي

 «هابتنالا م ا 0 و لامعألاب كال ا ر

a 8انتقالع يف «ةايحلا نم نركب و احرف يف أدبي 0  

 ۳ يك مهيوغن نأ لواحن لباقلاب نحنو ا لثم تابغرلا عابشإ
 نحن .انتايح لاوط ءاوغإلل (ةعيبطلاب) ةرطفلاب ٌةلباق ٌتاقولخم نحن .هابتنالا

 امارد یار اتیتور ءانسفنأ نج ٌدشنن 0 1 را نأ دیر انّلك

 Ne e ل لا
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 :نونغلا يف اهتراهبت
 يملا

5-4 2 

 اهجوز اهب فختسي

 . ؟ببس نسا لود
7 4 7 0 

 دوحي وعلا د! ره

5 1 1 

 اسرکم هجر ر

 رجات ةجور ؛رفسلل
 ر

01 
9 71 2 

 چ ار ؛رهاوخأ

 هيهتشم ا o رنا «ةرويغلا

 ْهريغن كاع وف 4 ف



 ءاوغإلا نف . 2

 باوج ا ناز حبصأ

 تاك ده ريع

 - لمعلا نع ًالطاع
 لك ناك / . ا

 نوشي نيرخآلا
 يف ًاديعب / ًةلمح
 0 تناك :ةداورط

 / تلقن دق نانويلا

 .كلانه ىلإ اهتاؤق

 ىلإ قات هنآ ضرتفا

 ؟ادیدش اقوت برح ا

 ةنيدم ىدل نكي مل

 ابورح / سوجرأ

 من / ؟مكاحن اب علوأ
 سوجرا ىدل نكي
 تحلا ناك .يواعد

 مايقلا مدع نم لضفأ
 يه كلت / .ءيشب

 لسني يتلا ةقيرطلا

 .ثبليو ديبويك اهب

 تاجالع ,ديفوأ ٠

 نيرغ

 05 مهيدل نويتيصلا

 نوكي امدنع» :رئاس

 ْنِإف «دوعص يف غنايلا

 يذلاو «ءدلوي نيلا
 مجری نأ دعب «ينعي
 امدنع هنآ ءانتغل ىلإ

 لا نوكي

 نيذلاو «هنوكلمي ال ًائيش كيدل نأ نودقتعي نيذلا سانألا ًابلاغ مه نويلاثملا
 سك اعم جازم نوفصتي دق ءالؤهك اياحض . .هلوحتُمي امدنع نوركشُي فوس

 .ًاريثم ارثوت قلخي فوس فالتخالا اذهو «كجازمل امامت

 6 ءوام مادملا مساب نال ةفورعملا «غنيك غنايج تقتلا امدنع

 نأ تعاطصتسا دقف «نيصلا ترغ يف نجا هباحسنا يف 1937 ماع يف غنوت

 نك ركسعملا ءاسن عيمج :هتايح يف ناولألا نم ٍليلقت هشّطعت ىدمب سحت

 يف لَم غنايج تناك ا يلع هيا ناکا نيتجتيو «لاجرلا لغم نيدتري

 ناك ام هل تنّمأ .فّشقتلا الإ ءيش ياب فصوت نأ نكمي تناكو «ياهغناش

 ويشلا يف اهفيقثت ىلع ارداق هنوكل ةفاضملا ةعتملا ًاضيأ هتطعأو «هصقني

 n ةبغرلا - هيذل يتلا نويلامجيب ةدقعل قوري ناك يذلا ءىشلا

 غنايج تناك دقل عقاولا يف .ديدج نم صخشلا عنص 5

 .يلبقتسملا اهجوزب مكحت نم غنيك

 امه نيتللاو «ةرماغملاو ةراثإلا صقن وه قالطإلا ىلع صقن هظعأ

 وب ياب يش ينيصلا لّثملا ىقتلا «1964 ماع يف .ءاوغإلا همّدقي ام طبضلاب
 وكسيروب درانربب «ةيئاستلا تايصخشلل ةرهش ا دق ناک يذلا

 ناك .نيصلا يف ةّيسنرفلا ةرافسلا يف لمعي ًائاش ًايسامولبيد ناك يذلا

 ظحي مل هنوكل هتظ بيو «ةرماغملا نع ًاثحب نيصلا ىلإ مدق دق وكسيروب

 رب هّنأو ٌةأرما هنوك هئاعّداب .نيّينيصلا e عم كاكحتالا نم ليلقب الإ

 ناك .هتلئاغ نأ ضدَفملا نم - يبصك شيعي نأ ىلع ًالفط لازيال ناك امدنع

 يسنرفلا تانقلا رت وب ئاج ی فسا تالا نم رتكلا ًاساسأ اهيدل

 تاونسل تماد ةقالع ىلإ ٍءطبب رک ر جودت .هب بعالتي يك هءايتساو

 ًايهتشم هسفن ربتعا هتکل «ةّتلثم براجتب ًاقباس يظح دق ناك وكسيروب)
 نأل رطضا يتلا عدخلاو ليلاضألا نع ةّصق قيفلت لالخ نم كلذو (رياغملل
 5 نيييسلا حلاصل سشسجتلل يسامولبيدلا ديتقا فاطملا رخآ يف اد
 هقوت - ةأرما ناك وب ياب يش أب خسار ٍلكشب دقتعي ناك ءانثألا كلت لك

 يه ةتوبكملا طامألا .ةجردلا هذهل طوقسلل ًالباق هنم لعج دق ناك ةرماغملل

 .قيمعلا ءاوغإلل ىلثملا اياحضلا

 يف ًةّصاخو ةيتاؤم اياحض نولكشي ةذللا ةوهش نوتبكي نيذلا سانلا



 ه ةبسانملا ةيحضلا رتخا

 وهو هدهع مظعم غناوه غنيم ينيصلا روطاربمإلا ىضما .مهتايح رخاوأ
 هس رمال و نار حر تكل هنامدإ رم هطالب صلخي نأ لواحي

  eا ها :
 رف ىأر يتلا ةظحللا يف ءيش لك رّيغت نكل .ةليضفلاو اا اغ

 ءاسنلا رثكأ ESS .رصقلا ةريحب ىف محتست ىهو ياف - ياوك غناي ةيظحملا

 زاف .دنبا هقيشع تناكو ةكلمملا ىف ةنتفو ارحس

YEںیلدلا اهذبع دّرجم اهدعب نم حبصيل  هذوفن ل اهل ا ا . 

 مادختساب روطاربمإلا اهب

 لاجم ىف ةيمهألا نم ةجردلا سفن ىلع وه ةبسانملا ةيحضلا رايتخا
 و يدينيك .فإ نوج وأ نويلوبان لثم ريهامجلا ووغم .ةسايسلا

 ناك ءةطلسلا مامز نويلوبان ملتسا امدنع .طبضلاب هصقني ام مهروهمجل

 ةيسنرفلا ةروثلا تاعبت ةجيتن ارسكنم نييسنرفلا ىدل راختفالاو زازتعالا سح

 نش اراک .نيكيرمألا نأ يدينك كرحأ .حتفلاو دجما مهل مق .ةّيومدلا

 نم مهألا .ةفزاجملاو ةرماغملا , مهاطعأ ؛رواهنزيآ تاونسل ا رلا ءازإ

 ١ :اهب ارات رثكألا ةحيرشلل قورت ثيحب هتيبذاج فتك هنأ ءاذه

 اذإ مهتكل «مهرحيب عيمجلا رّتأتي نل هّنأ نوحجانلا نويسايسلا ملعي .باشلا

 مهّنإف ءاهتيبلت مهنكمي ةجاح يوذو نينمؤملا نم ٌةعومجم اودجي نأ اوعاطتسا
 .فورظلا تناك امهم مهنومعدي فوس نيدّيؤم ىلع اولصح دق نونوكي

 - ذورطخ دوش ل .ةريبك ةبعل :زمرلا

 يس مهد كرفت
 نأ كايإ .ةبعصلا ةدراطم ا ةراثإ يلاتلاب مّدقن «ةعيرسو ةيكذ
 .ةيانعب اهرتخاو 7 ا معلا وجب ةلجعب عفدنت

 يف عقت يتلا بنارألا - ة ريغصلا باعلألا يف تقولا عيتضت ا/

 ا خفا لي ىدلا ضرع نتا كازشألا

 رومنلا .ةفزاج ا ةشعر فرعت نأ ي

 . ةعتم يذحتلا 8
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 بلاجا سر
0 
¥ 1 .- 

 هح نم زحف
 س 5-8

f7  
 5 م« ها 1

 بزوج ناجا نم
 ا ا / ا
 £ ر كاف ةيداعلا میا

 تاما را نول

 «هتعيببت نم ىفصاعلا REE اوا

 طلا ل دعي
 6 كرك

/ 0000 
 .هف هشحب لاطيو
 - . س

 ام لك إف :ةرشفلا

 ني اسهم ودبي ناك

 قباسلا چ 0 .هعالد دقفي

f 

 داخلا مھ ولا لما

 يف لجرلا دوقي

 2 :یّسس تاهاعلا
2 
1 

 تفاعلا يف * هأيإ

 نع ةدَصعمو ةبيرغ

 ري اتم د1 قر ايم
 «غناوه غنيم . ةايح ا

 «عماللا روطاربمإلا»
 ٍ قنات ةلالس نص

 الاغم ناك ءةمكاح ا

 ةفيمعلا ةقيقح لا ىلع

 ا

 اهيف ىأر ىتلا ةظحللا

 ياف - ياوك غناي

 يفحص يجر
 نم ايبرق ةريحبلا
 «يل لابج يف هرصق

 نأب هيلع ارد ناك

 ءاهيمدق دنع سلجي

 ا ةيفطاعلا رارسألا



 لا نف ٠ه 4 ءاوغإلا و

 نوت بالقنالا 000

: Eلو حم نم ء  

 ويتيصلا هوعدي

 نكمي ١> . كلك كا اذهل نكمم هلن

8 

 .نيلاب
 ا! دجوي ال

e EE E E 

 ي

 ِ صخشلا ءاوغإ 2 3 و 2 اجت كغنملا ا
 توكلات زاولإ

 رال - :

20 
 .اهجاتحن شاشلا ت ١
 ربيط
 تافوصو زوما

 تايتيص ماتتا



 من

 ندا  نامألاب افئاز اروعش قلخإ

 رشابم ريغ لكشب

 رکا | شابه تیک اذإ
 رطاخت كنف ةيادبلا نم مزاللا نم

 يف نبأ فش ند ةمواق ريغ كأن

 كولس نم رلا يآ كاع نوكي نأ نتي ¥ ةياذبلا

 ريسي نأ بجي ءاوغإلا .كتافرصت يف هئاميس وأ يوغا
 ال ع شاه ربع لاكشي يأ ءلئام طخ ىف ةيادبلا ىف

 ةيجراخ ا دودح ا مزثإ .يجيردت لكشب الإ فدهلا كب رعشي
 نم رهظمب زهظا وأ «ثلاث فرط لالخ نم برتقا - كفده ةايح
 ىلإ قيدصلا نم اجبر كالذي القت اع يدا ھالغا تب
 ناك كفدهو تنأ كلاكو ««ىفداصت» قنيح ءاقلل بئر .بيبح ا

 ساسحإلا نم ةياوغإ رثكأ ءيش ال - نيفلآتم انوكت نأ امكل ًاردقم
 .مجها مث ناال رعشي نأ نتا فدهلا دهده .ردقلا لخدتب



 بيبحلا ىلإ قيدصلا نم

 يف ةفورعملا ءرييسنبتنوم ةقود تناك يتلا :زنايلرود سيون يرام انآ
 بحلا تفرع دق نكت مل .ىمظعلا رضا مساب رشع عباسلا نرقلا اسنرف
 جّوزت ؛ةعفاي لازت ال تناك امدنع تتام دق اهتدلاو تناك .اهتايح يف ادبأ

 دقف :ابوروأ تالئاع عملأ نم ةدحاو نم تردحنا .اهلهاجتو ديدج نم اهوبأ

 رشع عبارلا سيول يلبقتسملا كلما ناكو ؛عبارا يرنه كلملا اهذج ناك

 «لمرتملا اينابسإ كلم ىلع اهنارق دقع حارتقا مت ةّياَش تناك امدنع .اهبيسن

 سيول اهبيسن ىلع ىّتحو ؛ةسدقملا ةينامورلا ةّيروطاربمإلا روطاربمإ نبا ىلعو
 مدختل ةمّمصم تناك تانارقلا هذه لك نكل .رثك نيرخآ نمض نم «هسفن

 دّدوتلا ءانع ّدحأ مّشجتي مل .ةلئاهلا اهترسأ ةورث ببسب وأ «ةيسايس ًافادهأ

 ءأوسأ رومألا لعجل .ًاردان ًارمأ اهدي ىبلاطب اهؤاقل ىّتح ناك دقف ؛اهيلإ
 تةعاجشلا :زارطلا ةقيتع ةّيسورفلا E تنمآ ةيلاثم ىمظعلا مادملا تناك

 اهتلزاغل مهعفاود نيذلا نيرماتملا نم ٌرئمشتو هركت تناك .ةليضفلا ,قدصلا
 ًاببس تدجو ؟قثت نأ عيطتست تناك نمي .لاوحألا لضفأ يف ةبيرم تناك

 .اهريصم ن 0 ةا نأ ادي حالا ل ااو ءاردراب مهضفرتل

 اك يتلا ىمظعلا ةسنآلا تقتلا ء۱669 ماع نم ناسين رهش يف
 ريك ر املا ::طالبلا ىف لاجرلا ترغأ نم ٍدحاوي خيقيرألاو ةيناثلا ىف اهذنغ
 ناك يذلا زيكرامل :نارول ىد فردا ناب اال فورعملا تال نوطلأ
 اذو ًاعاجش ًايدنج ناك «نوثالثلاو ةسداسلا رمعلا نم غلبيو سيول كلما ا
 ناک هلأ نم مغرلاب .هؤافش رذعتي اناوج نود ًاضيأ ناك .ةعذال م 0 ةفخ

 ةّيركسعلا هرثامو قيفصلا هك ولس نأ الإ ءاميسو نكي مل ديكأتلابو ءًاريصق
 لبق هتضحال دق تناك ىمظعلا ليزومدملا .ءاسنلل ةبسنلاب مواقي ال هولعج
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 عاسنلا ع دي دعلا

 «خ ارم وه اج نمهي
 ا /
 فو ا نهركيو ,

 بعئأاف اذل .دئرلا

 ر ءلانما بعصلا رود

 رم رجضلا عض

 عاب اا
 یاب او .يمان

 روذبت كتافاطعتس تساأ

 ائ اهكلمت نم ةقثاو
 31 "7 ا هل

 / سدج ا ل د عا

 دل .ةقادصلاب هوم

 ياغ تانئاك تیار
 قو / دانعلا يف
 6 2 م
 «ةرواننا هدهب نعدح

 ىلإ ةقفرلا نم لوحتلا
 و

 . ةعقاولا

 «بح ا نف : يقوأ -

 نيرغ رتيب ةمجرت

 3 ا يف

 يننإ وا ءاهفقوا



 ءاوغإلا ف ۰ه 8

 ةيحتلا اهعم لدابتأ

 نأ نود نم نكل

 او ءادبآ برتقأ

 ًاظافح ًامئاد حفاكأ

 ما i ىلع

 نإ ر لا ۱ھ

 تفلت ةرركتما انتاءاقث

 يار كج اهرغ

 كوك ظحالت
 يف حولي ًاديدج
 ىذعت ي و -

 مرک

 دجت مل اهنآ تفلم ا

 ءاجعزم اذه هيّدعت

 اهيدل نكي مل امو
 نع ةركف ىندا
 مكحي يذلا نوناقلا
 .ةيكرخ ا هده

 0 ادبأ نأ

 نأ الو يبلع سلجعي

 ىلعو اهيلع فرعتأ

 اهتلاح لمجم
 . ةياقعلا

 نيروس -

 تابموي «دراجييكر يك

 درواه ةمج رت «يوغم
 اندإو غنوه .يف

 غنوه .شنإ

 لبق ملكت دق نكي مل

 يف نكي مل امدنع هبايغب رعشت تناك اهو ؛اهموي يف ًاقارشإ

  هعم ةَيقيقح ةثداحمم ظحت مل .هتراسجو هتقانأب تّيجعأو نينس ةعضب

 رهاقك هتعمسب ملعت تناك اهّنأ نم مغرلابو «ةّرملا هذه يف الإ - ةريصق ولو

 ضعبلا امهضعب ايقتلا مايآ ةعضب دعب .ارحاس هتنجو اهّنأ الإ ءءاسنلل
 هلا نازول قود تبثاو «لوطأ ةثداحملا تناك ةّرملا هذه يف ؛ًادّدجم ةفدصلاب
 لينروك يحرسملا بتاكلا نع ائّدحت  تلّيخت دق تناك ام ىكذأ ناك

 8 N ا 3
 تحبصا نالا .ىرخأ ةيقار عيضاوم نعو ؛ةلوطبلا نع «(اهدنع لّضفملا)
 رفا ىف يرام انا تنّود .ءاقدصا اوحبصأ دق اوناك .اراركت رثكأ مهتاءاقل

 ءزجا تن تناك امدنع زول عم اهتاثداحم ن اهتاّيموي رثكألا ١ تناك ب تدع تن نع ا نا: ا ا ا

 .طاالبلا

 نم نكي مل ثيحب ةيافكلا هيف امب راركتلا نم تناك هعم اهتاءاقل ديكأتلاب
 8 ئىجافتم 'دب ًامئاد هّنكل «(نيّيضرع اونوكي مل) هنم لصق نود اومتي نأ نكمملا

 ةكبرمو ةبیرغ ی ينص اخ ترعس اهنأ یل ! انك :تقولا سفن ف .اهتيّدرب

 ببسلا ام فرعت مل ءاهيلإ لست

 عوبسأل سيراب ردا ىمظعلا لي يزومدملا تناكو نمزلا ضعب ىضقنا

 ا 3 ًايفطاع ًاسامتلا مدقو راذنإ نودب نازول ' اهنه اند اهدنع . نينا وأ
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 نأ جاتحت ٍبفيلكت 28 ذيفنتل دعتسملا ميظعلا قيدصلا ءاهتا رجا ىلع نمتؤملا

 ؟اًمح ىنعي ناک اذام نکل ایسورفو ًايرعاش ناك .ةديعب تناك امنيب زَجنُي

 شيج تناك ىتلا مسالا اراک يرام انا ٍتهجاو اهتاّيموي رتفد يف

 ؛ةمهبم تالقأت تسيل هذه يج تلق» :ىلوألا امهتثداحم ذنم اهلحخادب

 ام رّوصت عطتسأ ملو «سيساحألا هذه لكل ٌثعاب كلانه نوكي نأ دب ال
 تكرذا مایا ةّدعا اذهب يسفن تقلقأ نأ دعب ريخ. ...ثعابلا اذه ناك

 ام ةقيرطب يبلق 0 .م ناك هت
 ( .هرسأو

 رثكأ ىمظعلا ليزومدملا تحبصأ ءاهسيساحأ ردصم تك ردأ نأ دعب
 ءاهرارسأ ىلع نمتؤملاو اهتقث عضوم حبصيس نازول ناك اذإ .ةرشابم
 لازت ال يتلا جاوزلا | ضورع نع «جاوزلا نع هعم ثّدحتت نأ نذإ اهناكمإبف

 .ةريغلا رهظُ هلعل ؛هرعاشم نع ريبعتلل ةصرف هيطعي دق عوضولا . .اهل مدع
 م .حيملتلا مهف نازول نأ ديب ملف ظحلا ءوسل
 اي نمف كلذ ىلإ ةفاضإ .أاذج ةديعس تدب دقف - ًالصأ جاوزلاب اهريكفت



 5 وعش لاح

 ديا هنم رح نأ عطتست مل ا اذه ٌرمتسا ؟اهمحتسي نا هاسع قرت

 ةلزنما ىف قرافلا كلانه ناك ام اعون تقهفت اهّنكل .ةّيصخش ِتامولعم

 كلو ا تناك) رمعلاو (ريثكب هنم ىلعأ تاک

 ليرومدملا ىلع سيول كلما حرتقاو «كلملا قيفس ةجوز كتيفوت ا ةّدعب

 .هاحأ جّورت ل - ةلجارلا ةا أ رما لحم لمت نأ ىمظعلا

 نا زول تلأس ,اهتورت ” ىلع هدي عضو لواحي ناك هاخنأ ن حضاولا ن نم ؛يرام

 انا تزّزقت ا يأ

 اوعيطي نأ بحي مهتاب تاجا :نيصلخلا كلا عابتأ نم ل ناك 15 او نع

 ءاهترایز نع فك دقف :أوسأ ومالا لعجلو «هباوج اهَرِسُي مل ١ .ةّيكلملا ةبغرلا

 يتلا ةشقلا تناك كلت .نيقيدص انوكي نأ 9 قئاللا نم نكي مل | هنأكو

 نم جّوزتت نل اهتأ كلملا ىمظعلا ليزومدملا تربخأ .ريعبلا رهظ ترسك

 مسا قرو ةعطق ىلع بتكتس اهّنأ هتربخاو «نازول يرام انآ تلباق نآلا

 عضي نأ هيلع تاک اا نم هنم جاوزلا ديرت تناك يذلا لجرلا

 دجو كلذ لعف امدنع .يلاتلا مويلا حابص يف اهأرقيو هتداسو تحت ةقرولا

 ؛يلاتلا مويلا ءاسم يف ىمظعلا ليزومدملا ىأر امدنع .«تنبإ هن تاملكلا

 ترصآ .طالبلا ةكوحضأ هلعجتس اهنأو ؛حرمت تناك دب ال اهنا نازول لاق

 ةّيقب ؤجافت رادقمب سيل نكل - ًائجافتمو ًامودصم ادب .ةيدج تناك اهّنأ ىلع
 نودلا اذه نيب ام ةبوطخلا نالعإ مت امدنع كلذ نم عيباسأ ةعضب دعب طالبلا

 ءاسنلا نيب ةناكم ىلعأ يناث ند لا ةلكنلاو اس نر ملا ضفخنملا ناوج

 .ةقعلا هذه نع ع ءافدلا يف اا اهتفعب ةفورعملا ةدّسلا هذه ءاسنرف يف

 خيراتلا يف نيرغملا مظعأ نم ًادحاو نازول يد قودلا ناك .ريسفتلا

 0 .هتاءاوغإ ةعئار ناك ىمظعلا ليزومدملل درطملاو ءيطبلا هؤاوغإو

 هب اهمامتهاب ندحأ امدنع .(رشابم ريغ ءيشلا نوك) ةبراوملا :ةطيسب تناك
 قيرط نع اههابتناب ىظحيو اهنتفي نأ رق دقف «ىلوألا ةثداحلا كلت يف
 ؛ارحاس كلذ ناك ةيادبلا يف .ًاينافت رثكألا اهقيدص حبصيس ناك .ةقادصلا

 - بورحلا رثآم «خيراتلا ءرعشلا نع ءاهيلإ ثّدحتيل هتقو نم ذخأي ل

 نمو . .هيلإ اهسفن ةليخدب يضفتو هب قثت جيردتلاب تذخأ .ةلّضفملا اهعيضاوم

 لجر :ًایلک رخآ هاجت ىلإ اهرعاشم تريغت ؛كلذ كردت نأ نود اييرقت من

 299 ا كش زكا د ةامللاب 1

 تناك يت تارينلا

 ىلا اهميرط ىف

 اهيعارم نم 0
 امك كلذو ءةيابحلا
5 5 
 سسس : رسو سم لاک هر /

 د ت ايي

 ىتلا لامرلا ىلإ هجن

 بعلت نأ تدانعا

 كلا ةا اهياع

 عم [ابور
 تا روس تاب

 لک يناوللا

 . ه .اهتافيصو

 .م) ميظعلا

 لالح نع الحسم
 بأ ماق :هتطلس

 يذلا ؛ةهلالا مكاحو

 ىلع هدب رطيست
 تاذ ةيهتلكا ةقعاصلا

 ,ثالثلا عرفألا
 ةءاعإ زيت يدو

 ذاخنأب «نوكلا هسأ 1

 طرخنلاو «روث هةيه

 راسو «ناريثلا ةيتقب عم
 بشعلا ىلع ااهكمسم

 ناكف «ضيضغلا

 ًاليمج ادهشم كلذب

 ناک هدلج . رظانلل

 ريغ جلثلاك ًاضيبأ

 جلثلاك ءءوطوم ا

 دعب هب مل يذلا
 .ةرطانا بونجما حاير



 ءاوغإلا نف 300 ٠

 «نيريغص اناك هينرق
 نيلومعم اناك امهّنكل

 يف ةياغ لكشب
 ةجردن لامجلا

 امهنأب مسقُك كلعجت
 ذإ «ناف علص نم

 القص رثكأ اناك

 ةيأ نم ًاناعئو
 نكي مل .ةرهوج
 ىف ديعو كلاه

 دف هلع وأ هرطاخ

 . . اماه ًاقئار ادب

 رونجأ ةنبا تألتما

 باجعإلاب [ابوروأ]
 ةياغ ناك يذلا رونلاب
 ولا لامجملا ىف
 ادب هنأ نم "2
 تناك اهنا الإ ءافيطل
 نم ةيادبلا ىف ةفئاخ

 تبرتقا لتلقي دعا

 اراهزأ تندأو «هنم
 .نيتعماللا هيتفش نم

 لبق «قشاعلا 7

 قيقحن عيطتسي ن
 لبتف ,ةوجرم ا هتذل

 داكلاب .اهيدي

 راظتنا عاطتسا

 ٍعطتسي ملو ةمحلا

 الإ هسفن حامج حبك

 نألا م .سفنألا مشب

 بعليو حري راص
 رضخ 7 جرم ا ىلع

 ىطغف عجطضا م

 ا اهيلإ ًابذجنم نكي مل ؟ةقادصلاب طقف ًامتهم ناك قلطملا ءاسنلا

 ج اذه اكفألا

 نوكي نا هل e .اهترايز نع فك امدنع «ةبراومو ٍءاك ذب هسفن نازول
 7 6 5 5 5 £ 5 0 ا 6 : .

 ةوطخ وا ةردابم ياب مقي مل هنا نيح يف «سنجلا وأ عقوملا وأ لالا ءارو ايعاس

 ليزومدملا لعج ثيحب ةيعملألا نم نازول ءاوغإ ناك دقل ءآلك ؟عون يأ نم
 .اهلك تاوطخلاب موقي نم يه تناك اهنأب دقتعت ىمظعلا

 یظعن نأ كيلع ¿ نيعتي .ةبسانملا ه ةتححضلا تدتخا دق نوكت ام دّرجمب

 حاجنلا زرحي نأ هنكمي ٌبحلا ىلإ ةقادصلا نم لاقتنالا .اههابتنا وأ ههابتناب

 عباط ةذختملا) ةيّدولا كتاثداحم نإ ًالَوَأ .ةروانمك هيلإ رظنلا تفلي نأ نود
 ىهتايصخش نع ةمّيق تامولعم كل بلجتس كفقادهأ عم (ةقادصلا

 .نيدشارك مهكولس مکحت يتلا مهتلوفط قاوتأ ,مهفعض طاقن «مهقاوذأ

 نإ ام يرام قوذ عم ءاكذب فّيكتي نأ عاطتسا «لاثملا ليبس ىلع «نازول)

 عيطتست كإف كفادهأ عم تقولا ءاضق لالخ نم ءأيناث (.بثك نع اهسرد
 ىهراكفأب تهم كتاب نودقتعي امدنع .كعم نيحاترم مهلعجت نأ

 .نيسنجلا نبي ام داتعملا رتوتلا ددي ام «مهتمراقم نوضُمَْحُي فوسف «مهترشعب

١: 

 تحتف دق تناك مهعم كتقادص نأ «رن ٌأاتلا وعيرسو نوجا نآلا مه

 قيلعت ى نإف ةنحرملا هذه يف .مهلوقع يأ :مهماسجأل ةّيبهذلا ةباّوبلا

 رمألا .ةفلتخم ةركف ةرارش قلطي فوس «فيفط يدسج سامع يأ .لجترم

 رخ' ميش كلانه نوكي نأ امر نكمملا ن م :ةّرغ نيح ىلع مهتغابيس يذلا
 نع بعت يف نولءاستي فوسف «ساسحألا كلذ كرحتي نإ ام .امكنيب
 فنا مه ةردابملا مامز نودح اشو .ةوطخ ىلع كمادقإ مدع ببس
 ٌءيش دجوي ال .ثادحألا تايرجم ىلع رطيسي نم مهب مهولاب نيعتمتسم
 .ءاوغإلاب موقي نم مهاب نودقتعي نيول لعج نم ءاوغإلا يف ةيلاعف رثكأ

. 
 .اهدوجو طيحم 00 ا انأ 0 ا,
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 دراجيك ریک نيروس -



 ندا  نامألاب ًافئاز ًاروعش ىاخإ

 ءاوغإلل حاتفملا

2 1" 0 2 
 دءارو بلا ى م ارو ضدنا فا هاج أ ىف سانلا كيرخ ىلع ةردقلا وه يتوغمك

 ىتلا ةظحللا ىفف ؛رطاحملاب ةفوفحم ةبعللا
0 0 

 نکل .هيف اوبهذي نا مهبغرت يذلا
 نحن .ىضعتم نوحبصي فوسف .كريثات تحت نوفرصتي مهتنأ اهيف نورعشي

KY CN7 . 3 : يل هوبا د 0 = 2  
 ظحال ام اذإ .رحأ ضخس ةدارإ 3 ناب روعشلا ق صن 3 تاقولخم

 نك ول 'ذام نکل جا مأ ةاجاع كدض دوبلقني فوسف ءاذه كفادهأ

 مه اوتظ ول اذام ؟كلذ اوكر دي نأ نود ديرت ام نولعفي مهلعجت نأ كناكمإب

 وغم عيطتسي الو (رشابملا ريغ بولسألا) ةبراوملا ةَوق يه كلت ؟ةقدلا ريدي نم

 .اهنود هتذيوعتب يمري نأ
 صخشلا راتخت نإ ام :ةطي ٌةوطخ يه اهناقتإ بجي ةوطخ لَو

 مخشلا اذه لعجت نأ كيلع بجيف «بسانملا

 3 و ل ةوطخلاب موي نم مهتاب نوتلغي كفادهأ لعجت نأ ,ةيئادتبالا لحارملا

 «سكاشم عف در الو ءضاعتما كلانه نوكي نل .ةبعللا تحبر دق نوكت

 .(داهطضالا نونج) ايوناراب الو

 نم هزاجبإ نكمي اذه .ةفاسم مهٌواطعإ بلطتي كيلإ نوتأي مهلعجت نأ
 كنوضحالي مهعدتف ىهدجاوت صيحم مزالت ل عيصتست .قرط ةدع لالخ ل ل ِ 37 ا الت نأ صدت هَل اکی

 ىف «تعطتسا اذإ .قليلإ يتأي صخشل

 ةقيرطلا هذهب مههابتنا تفلتس انا سو نادر ل

 .كيلإ وتأي نأ مهيلع بجيف .(كعم اولصاوتي

 برتقي لأ 85 .ىمظعلا ليزومدملا عم نازول لعف امك :مهقداصت 0

 ءاقدصألل ةمئالملا ةفاسملا ىلع تقولا سفن ىف ًاظفاحم ّلظ امنيب دارطاب اهنم
 ودبتف :رأفلاو طقلا ةبعل اضيأ مهعم بعلت لآ .رخآلا سنجلا ن ف

aلاعف لكشب مهجردتستف  ًاعجارتم وطخت مث نمو ءامتهم ىلوألا  
 3 ءسرامت يذلا ءاوغإلا عون نكي امهمو «هلعفت ام ناك يأ .كتكبش

 بكترت ال .كفادهأ ىلع طغضلل ىعيبطلا ليملا ىدافتت نأ نمثلا ناك امهم

 مهن وأ ءاطغض سرامت مل نإ ماسلا وردك ينور مهاب داقتعالا أطخ

 يد دع ةيادب يف دئازن لا md .مامتهالا نم 5 00

 ؛ءارولا 0 ةوطخ ذخ 208 ىكل 00 ّيأ كفادهأ ا 53 هنا وه

 31 1 a ا
 30! © رشابم ريغ لخشب

 دعب ناش ئطاشل

 رفاوح ا الو !وسرع ل
 ى نزح تلا ینا

 -ارمألا دنع هيه
7 

 اکا E E مو
Liat . 

 اهدعبو «ئصاشتا

 باع نورخیت اوعبات
/ , 7 5 1 

 لمح نا ىلإ رح

 NS أ ربع ةمينغ
5 

 .راحبلا 1

 .لوحملا دقوا -

 .مإ يرام ةمجرت

 سنإ

 هذه تالقاتلا ةعضب

 دأب مهفلا ىلإ اندوقت
 ىف هلال ا ل

 نوكي ءاوغإلا ةلواحم
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 لجرلا ىلع ًانهر
 تاوطخ اب مايقلا

 ءاوغإلا  ىلوألا
 ال يرغملل ةبسنلاب
 هنوك نع ودعي
 ,ةفاسملل اراصتخا

 فالتخ الا ىه ىتلا

 هذه ىف نيسنج ا نيب
 ا نمو «ةلاحا

 نم هنإف اذه قيقحن

 توي نأ يرورضلا

 ىلع متي وأ هسفن
 عوضومب لقألا
 بنتك امك ...هناوغإ

 ناك اذإو :رجور نالا

 إف «ءاوغإ كلانه

 لضي نم وه يوغلا
 ىلخني هنأ ى نعد الو

 ..ضاخلا هسنج نع

 نأ هيف كش ال اَع
 وحن ىععسي ء ءاوغإلا

 هّنكل ,ةيسبا ةاخم ا

 الإ كانه ىلإ لصي ال
 عون قلح لالح نم

 ةفئازلا ةروصلا نم

 مسا ناكم ا نع

 .داسفلاو لالحنالاب
 ا سيل ا يوغا نإ

 «. ًايقاحس

 «نورينوم كيريديرف 8

 ءاوغإ ليخت :يوغلا
 كيل ينافويج نود

 رغاج

 ءاوغإلا نف ٠

 اذه .ةضاخلا مهر ,اكفأ اهتأكو مهرُّصحت تنأ اهريثت يتلا راكفألا عدو

 لع قمع اال صخش عم , لماما كنك نإ عامنا ا تيك

 نوضماغ ًامئاد مه .مهفلا ٌقح رخآلا سنجلا مهفن نأ ادب عيطتسن ال

 تكل ؛ءاوغإلا يف ًاّدج جهبملا رتوتلا حني يذلا وه | تالا الا ةا
 هديرت اَمع بجعتلا ديورف لؤاست ٌروهشم .لقلقتلاو كابترالل ردصم ًاضيأ
 رخآلا خا ناك ا نييسفنلا نيركفلا رثكأل ةبسنلاب ىتح اح ءاسنلا

 كنانه دجوي :ءاسنلاو لاجرأ لا نم FAT .(ةلوهجم) ةّيبنجأ ًاضرأ

 يف كيلع .رخآلا سنجلاب قلعتي اميف قلقلاو فوخلاب روذجلا ةقيمع رعاشم
 باال ساس يأ ةءزهنل بلان دت نأ ءنذإ «ءاوغإلل ةَيلَوَألا لحارملا

 فوخأو م ساسحإلا) ۷ صخشلا هربتخي دق يذلاو (نظلا ءوس)

 يف رعاشملا هذه ترثأ اذإ كتكل «ةقحال لحارم يف ءاوغإلا يقي نأ هنكمي
 ا ا (.هدعبتو فدهلا فيخت نأ وه حجر لاف :ىلوألا لحارملا

 .كرحتت يك ًالاجم كسفنل كلذب يطعتف ءم ريغ كأ ىلع دبا «ةيدايح

 را «حرسملا ؛سيالملاب ٌمامتها  هصخش يف ةف ةا اقونازاك 7

 اينوت ةيظحلا تمّلكت .ًاحيرم تاعفايلا تايتفلا هدجت يذلا رمألا  ةيلزنملا

 ءارعشو يركفم عم تاقادص ترّوط يتلا ؛ةضهنلا رصع نم انوجراد
 ام ِءيس يأو) ع ا ادع ِءيش قار ةسايسلاو بدألا نع «ماظعلا اهرصع

 نيروس فلؤم ىف ّصاقلا .سناهوج .(اهفده ًاضيأ ناك يذلا لاملا ادع

 عطاقتي اهدنع ؛ةفاسم نم ايليدروك هفده عبتي ا وغم تايموي دراجيك ريك

 ايليدروك تأدب امنيبو .ٌيرهاظ لجخو بيذهت فرصتي هنإف ءامهاقيرط

 (ِذؤم ريغ) اعيدو ناك دقل عقاولا يف .اهفخي مل هنإف رثكأ هيلع فّرعتلاب
 .ةعادو لقأ ناك هنأ ول ىّنمتت اهدنع تذحأ ةجردل

 ٤ نالا زارطلا نم يرو ميظع ز راج ناتف ناك يذلا نوتغنيلإ قودلا

 امزيراكلاو ةّيرصعلا هبايث ءنسحلا هلكشب تادّيسلا خّودي 0 ناك

 ىلإ ةوطخ عجري ناك هتاف قارما عم هدحول 5 نإ ام .هيدل يتلا

 ةّيداعلا ةثداحملا .اليلق الإ ملكتي الو «بيذهتلا طرفم هوو فلخلا

 روتفو توه .ايسيطانغم فدهلا مونت يهف ؛ًاعمال اكيتكت نوكت نأ اهناكم
TTا  

 كاياحض لءاستتس - مالک 1 نم غل غلبأ هبايغ لعجتسو ًادبأ بحلا ركذت ال



 ا ره لع

 هده ةدوأرم او كرعاشم ن ع ًادبأ كئذحت مدع ببس نع بجعت يف

 يف رودي ام لّيخت نولواحيو لذ يف نوط فوس مهنإف مهل راكفألا

 رک ذي نم نونوكيس مه .كلذ ريغ كنهذ

 ٌتاقيبطت هيذل دّمعتملا (دلبتلا)

 ِتاباجإ

 روتفلا .ةغطاعلا وأ بخ ءاوضوم
2 34 - 

 روتك دلا موقعي يسفنلا جالعلا ف ,ةديدع

 جردتسي يك يظفللا عطف
 ناك ةيلودنأ تا

 وأ تاباجتساب ا هطقملا ةّيداحأ
 اضوافملا ىف .نوحتفنيو نوح رتسي مهلعجيو

1 

 نييسامولبيدلا رجضُي

 ةَيلاَعَف رك! ةّيويح لقال! تاملكلا نوكت ام ابلاغ هّنإف ءاوغإلا ةيادب ىف .ةكيرج

 باص ضقني م نمو لما ليصافتلاب ساعنلا ةجردل

 ادبيو .كهجو ىلإ رظنيو ءاهلهاجتي فدهلاف  ىلاعملاب ةمعفملا تاملكلا نم

 .كرحس تحت عقيف :ةلغقيلا مالحأ يف قارغتسالاو 0

 ةياغ ىف ٌبولسأ وه نيرخآ سانأ لالخ نم كفادهأ ىلإ ل

 تنوكلا ناك .نآلا دعب اک كيلإ رظنُي رضني

 «ةوطحخ يا ىلع هذقي نأ لبق (رشع عباسلا نرقلا نم یان تنومارج يد

 «صاخلا اهمداخ ءاهمون فرغ نع ةلوؤسنما هتف دهم همداخ قداصي

 «تامولعملا عمي كا عيطتسي ناك ةشيرطلا هذهب .اهبيبح یّتح وا ءاهتقيدص

 «ثلاثلا فرطلا اهلصوي نا نكمملا نم ءايشا لوقيف ناكفألا س

 صخش نم اهعمست امدنع ةضصاخو ا مامتها رسا نأ 0 نم ءايشأ

 .هفرعت

 نو رد 5 1

 ةططحماو رشع عباسلا نرقلا ةيظحم) ولكنال يد نونين تنمآ
 امنإو ءبسحو ةرورض نكي مل هدصاقمل ءرملا ءافخإ لأب (ءاوغإلل ةيجيتارتسالا
 نأ ادا بحي الا اج داب تعم للا ةه فب نا تاش نم ارمأ

 عنتقت» .بايترالاو طخسلا ريثي ٌرمأ اذهف .ةيادبلا يف ةّصاخو هرعاشمب حّرصي

 سم عنتقت ام رثكأ هنهخت ام لالخ نم ةبوبحم اهّنَأب ريثكب لضفأ لكشب ةأرملا
 يف ءرملا لججبعت عبني ام ابلاغ .ةزم تاذ نونين تقلع «هعمسُت ام لالخ

 اذه نأ ادق :ءاضرإلل ةفّيزم ةبغر نم اهرعاشم وأ هرعاشم نع حيرصتلا

 قياضت نأ اهناكمإب ءاضرإلاب ةبغرلا نكل .رخآلا صخشلا يرطي فوس

 ةلواخحا مدع لفي نم اننويدجي رجالا, فلما ”:لافطألا فز

 ۰ رشابم ريغ لكشب ند

SEMT 
 رجس رنه
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 [ریوج] ناك امی

 ا مارا
 هيور ید فئون

 ٤“

 لاط .ةيداكر ا ءاردعل

 هناك فشلا بيبا
2« 0 

 .هلامعا قمعا ىّنح

 ريس 5 57 8

 نکن ول ةاعملا هده

 نهقو نوضفي نم

 0 " ےک :
 سوا هل حس ص

11 1 . 9 

 بسير دج يف وأ معانلا

 ةفلتخم چ تاحی رست

 تابراحم

 ءانايد ديصلا ههلإ

 س ةدحأە
 س

 اهءادر يذدنرت ىتأأو

 رنا يركسعلا
 «سوبدلا ةطساوب
 اهرعش رئافض دقعتو
 «ضيبأ طيرشب ةرئاثلا

 احمر اهديب لمحو

 : اسوق وأ اهفح

 اهئايلع ىف سمشلا
 ذك رد قناع

 تلحد ا ءامسلا

 نكت مل اناثسب
 اهسم دق هراجشأ

 تلوانت انه .شاف

 ىلع نم اهتنانك
 تخرأ ءاهيفتك

 «خاوطم ا اهسوق

 «جرم ا ىلع تقلتساو
 ىلع اهسأر ةدناس
 . ةيلطم ا اهتنانتك



 ءاوغإلا نف ه 4

 رتييوج اهأر امدنع

 ريغو ةبعتم ءاذكه

 كيلإ» :لاق ءةيمحم

 يح همت أع
 تعلطا اذإ وا ؛ادبا

 قحتسيس هَنإف «هيلع
 . «لاهبيناتو اهمول

 عيضي نا نودو

 ذخا دقف تقولا

 ءاهيزو انايد رهظم
 ءهلوقب ةاتفلا بطاخو

 نيداطصت تنك نيأو

 دنع ؟يتاقيفر زعُأ اي
 «؟ةيتبج ةلسلس هيا

 نم اهسفن تضهن
 بشعلا ىلع

 ی يتايو :تحاصو

 اي ,ةسّدقم ا ينديتس

 يرظن يف تنأ نم
 رتيبوج نم مظعأ
 نإ هبا الو - هسفن

 كحض «!ينعمس

 هعامسل رتيبوج
 جهتبا .اهتاملك

 الصمم هنوكل

 نكل اهلبقف (هسفن

 ظفحتلا نود نم

 تالق زيي يذلا

 امنيو :تاواردعلا
 نع هرابخإب تعرش
 ءديصلا يف اهرثأم

 «قانعب اهعنم
 هسفن نع فشكو
 لالخ نم ةيقيقح ا

 يفخت نأ ملعت .نيمتهم ريغ مهّنأ ىلع روهظلا لالخ نم ىّتحو .اّيرهاظ

 .مهدحول لصحي يذلا ام نورّوصتي سانلا عدتو كرعاشم

 ل كتاب ًادبأ تعا 0 الأ كيلع «ةايحلا تالاجم لک يف

 ةمواقم ريب فو كلذف -:غيش ىلع لوصحلا

 هنأ نأ ىلع دولا ف «كناولأ متع .يبناج لكشب سانلا نم وندت نأ مّلعت

 ةروانملل ربكأ ناجم كيدل نوكيس اهدنعو ءرطخ وأ ٌديدهت كنم ردصي ال

 3 نأ ثيح (ةسايسلا لاجم ىف ًاضيأ حيحص أدبملا اذه .دعب اميف

 ىلوألا ةلهولل ودبي نينيل شيليإ ريميدالق ناك .سانلا فيخي ام ًابلاغ ىنلعلا

 نكي ملو «ةّيحآلف ةجهلب ملكتي ؛لماعك يدتري ناك ؛ٌيداع ئسور ّيأك
 ىهامتلاو ةحارلاب روعشلل ريهامجلاب اذح ام اذه .ةمظعلا نم ٌءاميس هيدل

 قيقرلا لكشلا اذه تحت نمكي «لاحلا ةعيبطب ناك دقف كلذ عمو .هعم

 سانلا هيف كردأ يذلا تقولا يف .ةروانملا مئادو ءاكذلا ديدش ٌصخش ًايرهاظ

 .هتكبش اهيف لزغيل ةديمح يواز توبكنعلاٍدجي .توبكنعلا ةكبش :زمرلا
 «ةعور رثكأ اهتينب تناك املك « |وطأ أتقو ةكبشلا تقرغتسا املك

 .ةيكرم نوکت داكلاب ةفافشلا اهطويخف  اهظحالت ًةلقف كلذ عمو
 .كرحتي نأل ىّتح وأ ؛ماعطلا ديصتي نأل جاتحي ال توبكنعلا

 اومدقي يك هاياحض ًارظتنم «ةيوازلا يف ءودهب عبي

 كرش يف مهسفنأب اوجزيو «مهتدارإ ءلمب
 .ةكبشلا



 305 ع راح ردع كش نون ب نامو فاو اوسخ ىلا

 وك ؛ةعم حارشنالاو ولا يف ةياغ هب ةييبح يدل لجر نع ملعأ

 ةن حبصت ةبوبحم ا إف «ةءاإ ىندأب ولو اهبحي هنآ نع ج وأ

 نم انج اع ٍناكم يف ةقلعم اهموجن يتلا ايرث لمم هنع

 :مكح ا نف ن رم عون وح تالاحلا هذه یف بولطنا .ءامسلا

 ةجرد ىصقألو ةدشب هتبيبح ةبحصب عمتي ناك ينعم ا فرطلاف

 الإ لضحيي نل هنإف «هرعاشم تانونكم ح ملت درجم حن اذإ هل

 نم هبوني نلو «هتبوبحم ىدل ةوظح ا نم : هسئأب رع

 بح ا ردقي نيدللا بلقتلاو رورغلا لك لمح ىوس ةضياقم ا
 .امهئادحإ ىلع

 «برعلا دنع كح ا ةسراممو ف ىف ثحب :ماسحلا' ی :مزح نبا -

 يرييرا .ياج .يأ ةمجرت

 بالقنالا

 .ةروانملل ًالاجمو «كقرف مظنتل ةحاسم ىلإ جاتحت تنأ «برخلا يف
 ٌةدّقعم نوكت نأ كتیجیتارتسا ناكمإب ناك بکا يح كتزوحب ناك املك

 لالخ نم ءّودعلا كبرت نأ لضفألا نم نوكي نايحألا ضعب ىف هتكل .رثكأ
 فيك اقونازاك نأ نم مغرلاب .ةمواقملل وأ ريكفتلل ًاتقو هئاطعإ مدع
 لواحي ناك ام ًابلاغ هنأ الإ ءةقالعلا ةبحاص ةأرملا عم بسانتي امب هتايجيتارتسا

 ناك امترل .لّوألا ءاقللا نم اهتبغر ةراثإ لالخ نم ءاّيروف اعابطنا دلوي نأ

 ةقيرطب سبلي ناك هلعل ؛اهدّدهتي رطخ نم ٌةأرما ذقنيف ءةلاسبلا ضعب سرامي
 كّرحتي ناك هّنإف «نيتلاحلا اتلك ىف .دوشحلا نيب نم هظحالي هفده لعجب

 تناك ةرتابويلك لثم ةّيروح :ةارلل فاض كفلي ام هدو ا ةعرتم

 وأ تقولا اهاياحض حنمت الف «لاجرلا ىلع ًايروف ًاينامسج أرثأ زرحت نأ لواحت
 ككاكتحا نم ىلوألا ةرتفلا .ةأجافملا رصنع مدختست تناك .عجارتلل لاجملا

 موقتس ةراسجلا ؛ادبأ رركتي نل ةبغرلا نم ىوتسم نمضتت نأ اهنكمي مهدحأب
 .ىقابلاب

 اهنوك .زخم لمع

 نع نکا دعنا
 هتمواق دقف ءةعواطما

 تقيك نك لا

 بلغتت نأ ٍةاتفل نكي
 نمو لجر ىلع
 مزهت 2 عيطتست

 ام هل ناك ؟رتيبوج
 ىلإ داعو ءدارأ

 .ءامسلا

 «لوحتلا ديقوا -

 8ع يرام ةمجرت

 سنإ

f 00 

 عمسا ن لضفا

 مستي نا نم بارغ

 ريثك ىف سيرا -

 رسک مايليو «هفات



 ءاوغإلا نف . 6

 ىلع نولصحتسي تافونازاكلاو تاّيروحلا .ةريصق ٌتاءاوغإ هذه ّنكل

 حقا نم ةع رخو نوک رج ذإ «مهاباحض ددع وأ مك لالخ نم طقف ةذللا
 تاّيروحلا ؛هسفن اقونازاك فزنتسا .ابعتم نوكي نأ هناكمإب اذهو «حتف ىلإ
 دق ةيانعب دّيشملاو رشابملا ريغ ءاوغإلا .تامهن َنهف ًادبأ ”رهتبغر َُبْسُت ايل

 .اهتيعون نيسحت ةبسن نم لقأ ةبسنب نكل «كتاحوتف ددع ضُْفَحُي



 ةطلتخم لئاسر لسرأ

llو «كدوجول نيكر دم سانلا حبصي  

 ريش نال ةجاحب كنإف «ضماغ لكشب نيدودشم
 حضاولا ءيشلا رشا رجلا قلع رو نأ لبق مهمامتها

 ابلاغ هابتنالا كلذ يكل «ىلوألا ةلهولل انهابتنا ضي دق خراصلاو
 ةيلاعف رثكأ سابتلالا نوكي «ليوطلا ىدم ا يف ؛ًاريصق رمتعي ام

 ی شالا نم مرا نع را تھر اس یک قز
 نم ةطلتخم تاراشإو تاءايإ لسرأ .مهفلاو روصتلا ىلع ًابعص

 .ةثيبخ او ةكيربلا «ظفلاو يماستم لا ءنشخ او معانلا :نيعونلا الك
 اک اما نیو ری ىذلا (ضملاب يحوي اا نم رم
 ةفرعمب نيبغار سانلا لعجت فوس ةريحم ا زاغلألا نم ةلاه .كبري

 اذهك ًاذوفن قلخإ .كترئاد لخاد ىلإ مهبذتجتو ءديزمل ا
 .كلخ ادب ضقانتم ءيش ىلإ حيملتلا لالح نم



 ريرشلاو بيطلا

 .تسغو ربا نابراحتت اسنرفو ايسورب تناك امدنع ء1806 ماع ىف

 نياو نيرشعلاو: ةعبارلا معلا نم
 لؤجتلاب نويلوبان هل حمس رمو «هسبح نم الدب .نويلوبان ل بق نم «ميظعلا

€ 6 

AIG 0000 و ا ١١ 
 ثايريديرف ح خلابلا ميسولا ايسورب ريما

 ريمألا ناك تاك

 تايتفلا اوم ا ةدلب نم

 رسيسأ وج ل ابق نم ةقيقد ةبقارم تحت نكل ؛ةيسنرفلا يضارألا يف

 لقتل يف هتقو ىضمأو تاّذلملل اک

 ثيح ءارسيوس يف هيبوك يد رصق روزي نأ رّرق J807 ماع ىف .تاعفايلا

 .لياتس يد مادم ةميظعلا ةيسنرفلا ةبتاكلا شيعت تناك

 نم هرّيدت تعاطتسا ردق ربكأب هتفيضم لبق نم تسغوأ لبقُتسا

 ير ع ور نك ا هتمّدِق نأ دعب نتا ةسايكلا

 0 بابلا حتفنا 3 قلا ا ا 1

 جرهلا لالخ اهتفرغ يف ءاقبلا ىرخأب وأ ةقيرطب تربدت دق تناك ٌةأرما ,رخآ
 ًاماع نيئالث ةغلابلا رييماكير مادملا تناك دقل .ريمألا لوخد قفار يذلا جرملاو
 اهسفن تمّدق .لياتس يد مادملا تاقيدص برقأ تناك يتلاو رمعلا نم

 .اهتفرغ ىلإ تعجارت مث نمو ريمألل

 عقاولا يف .رصقلا يف تناك رييماكير مادملا نأ ملعي تسغوأ ناك

 تناك 0 معلا كانوا رواد صا

 ا ll تناك اعا يالا تالفحلا ىف ًةًصاخو 5 لاجرلا

 - اهترهش اهتبسكأ دق تناك يتلا ةفاّقشلا ءاضيبلا اهبايث كلذب ًةرهظم
 اههجو ادلح ديقادو دراريج ناماسرلا .نيلماك يقاتعناو مالستس اب صقرتو

 یار دق دراشتير ناك

 ةلفح يف تييلوج

 يهو :ىرخأ ةصقار
 رهاضتم ءايحب دک ۇت

 دعبو «یصقرت ع اهنأ

 علخب تماق «ههرب

 ةيئاسما اهنءابع
 اهن رهظتل «ةليقثلا

 ترس ..افيمج ابر
 تامهمهلا

 لك نم تاسمهلاو
 اهجنغ نع تاهج ا
 تناك .اهعّئصتو

 ءاهدهعك «يدترت

 ناتاسلا نم ابو
 اص يذلا ضييألا

 ًارهظم «رهظلا لفسأب
 اهيفتك كلدب

 اهدشان .نينئافلا

 صقرت نأب لاجرلا
 ىلغ :تفالغ ...مهل
 ةئداهلا ىقيسوم ا ماغنأ
 اهبوشب ةفرغلا يف



 ءاوغإلا نف ٠ه 0

 . فامقشلا يقيرغإلا

 قطغم اهسأر ناك
 جيسن نع ٍلاشب
 تنحنا .قيقر طق

 ءرفخب روهمجلل
 تراد «كلز دعبو

 «هقاشرب اهسفن لوح

 .ةميغ «رامح «خوجلا

 بیرغ جيرج اذه لک
 .يحنارتلاو ةقدلا نم

 اهينيع تمدختسا

 ةرحاس ةيفحن ةقيرطب
 ؛.اهينيعب تصقر» -

 نأ ءاسنلا تدقتعا

 جومتلا كلذ لك
 هاو ال
 لكو «ىعفألا جوتمتب
 ليامتلا كلذ

 يلابماللاو يعاقيإلا
 یسک اناك «سأرلل

 ىلإ لاجرلا قيس

 ميعنلا نم ملاع
 تناك .يوامسلا

 اهنآو دب ال تيبلوج

 رطخاأ تناكو «كالم

 ودبت نأ نم ريثكب
 تي /!كالمك
 «ةاجف .ىقيسوم ا

 ةليح ةطساوبو
 رعش لدسنا «ةفيشر

 دخأ امهار دق ناك نيمدق لد اتربُتعا نيتللا ءاهيمدق ىّبح

 روطاربمإلا قيقش او نايشول بلق تقحس دق تناكو ؛قالطإلا ىلع

 مادملا نم انس رغصأ ّنك يتاوللا تايتفلا لّضفي تسغوأ ناك .نويلوبان

 ةليلقلا تاظحللا كلت نكل .حيرتسيل رصقلا ىلإ مدق دق ناكو ءرييماكير

 يح ىلع هتذخأ تغايملا اهر ۱ ذوا

TTرثكأ ًاذاخأ ناك يذلا ءيشلا  

 لعفلابو «ةبوذعلا يف ةياغ ودبت تناك ىتلا كلت اهترظن ناك اهلامج نم

 نكل ؛مهئيداحأ نورخآلا فويضلا عبات .نزحلا نم ٍةحسم تاذو «ةيكئالم
 .رييماكير مادملاب ريكفتلا ىوس عطتسي مل تسغوأ

 ان تشاو ٍأريثك ملكتت مل .ءاسملا كلذ ءاشعلا ىلع اهبقار

 ءاشعلا دعب .ريمألا ىلإ ًةرشابم - نيتنثا وأ ٌةَرم اهمامأ ترظن اهتكل «نيتضيفح

 نسح نم .ةراثيق تِّضحَأ ثيح «ةيجراخلا ةفرشلا ىلع فويضلا عمتج

 نكل .ٌبح ةينغأب ةحداص «فزعت تذخأ رييماكير مادملا ّنأ يمألا ظح
 ا ا ا :ةأجف تريغت ٍذئدنع
 ىتلا ةقاضلا ءةفطاخلا تارظنلا «يكئالملا توصلا (.لجع ىلع) هيلإ

 ها .ايرطتخم ناك . رودي ع ایج ا او

 .رصقلا ىف هتماقإ دّدمي نأ ريمألا رّرك ؛ةيلاتلا ةليللا يف

 ىحو ل اب ءلاهءايز آو

 مادقألا ىلع ٍتاهزنب رييماكير مادملاو ريمألا ماق «تلت يتلا مايألا يف

 ثيح صقار ٍتالفح ىلإ ابهذو «ةريحبلا يف افذج «ضعبلا ا

 مل نکل .ليللا نم رخأتم ٍتقو یتح ناثّدحتي اناك .هيعارذ نی ًریخأ اهكض
 ءلبنلا ىف ٌةياغ «ةيئاحورلا ىف ياغ ودبت تناك :هيلإ ةبسنلاب ءيش حضتي
 ةماقإلا 7 نعرا لعب .لزاغُم ٌقيلعت وأ دي ةسمل كلانه ناك كلذ دعبو
 دي بلطو ةقسافلا هتاداع لك ةرادج انوروأ يبزاع رثكأ ىسن «رصقلا يف

 تناكو «(اهنيد) ةّيكيلوثاكلا ىلإ لّوحتيس ناك . جاررللا رييماكير مادملا

 لمتكي مل اهجاوز ّنأ هتربخأ دق تناك) 2 اهنم رمعألا اهجوز قلطتس
 تناك (.هلطبت نأ ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا ناكمإب هّنإف اذلو اهينع لوخدلاب
 .اهنم هبلطي ام لعفت نأب مادملا تدعو اور يفق ناسعلل عدس ادعي

 0 ىلإ مادملا تداعو «هتلئاع ةقفاول ًاسامتلا ايسورب ىلإ ريمألا حره
 ١ .رظتناو ءّبحلا لئاسرب تسغوأ اهقرغأ .دوشنملا لاطبإلا نمضتل
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 :ةلاسر هتلصو ءاريخأ ءكلذ دعبو .نونجلا ةقاح ىبع ناك هّنأب رعش ؛تقولا

 .اهيأر ترّيغ دق اهّنأ اهدافم

 ةحول وا ىلإ يده رييماكير مادملا تلسزأ نيا و ةّدعب كلذ دعب

 ريمألا ىضمأ .افوص ىلع ةيقلتسم يهو
 دق ناك .اهتقيدحت ءارو نماكلا ضومغلا كاردإ لواحي وهو ینا تاعاس

 نيماجنب بتاكلا لاثمأ نم لاجرلا نم - اهتاحوتف ةغومجم ىلإ ضنا

 يتايح ةّيقبلب تحبصا .ريخألا يّتح تناك» :اهنع لاق يذلا تناتسنوك

 «.ةقعاصلا اهتبرض ةرجشك

 اهرّوصت يتلا ةروهشملا دراريج

 ةيشخلل ةراثإ تدادزا رييماكير مادملا تاحوتف ةمئاق .ريسفتلا

 قود «شينرتيم ريمألا اهنمض نم ناك :نسلا ىف اهدايدزاب باجعإلاو
 ءالؤه لكل ةبسنلاب تناك .نايربوتاشو تاق وک نابتاكلا «نوتغنيلليو

 اهتّوق ردصم ناك .اهنع نيديعب اوناك امدنع ٌةَّدح الإ ددزي مل ًاسجاه لاجرلا

 بطاخي ناك .اهيلإ لارا بذج يكئالم هجو اهيدل ناك الو .ًافعاضم
 هيضاخ كلانه ناك مث نمو نكل .هتءاربب رحسي ذإ :ةثوبألا كلطاؤملا

 اذه لك - ئجافملا حرملا ا صقرلا «ةلزاغملا تارظنلا لالخ نم رهظت

 رثكأ او ا تاك اھتآ حضاولا نم .ةرغ نيج“ ىلع لاجرلا ذخأ

 مهدحولاو تاك امنع رسا ٌديقعتب عتمتت تناك دقل «اوتظ و (قمعأ راوغأب)

 ناك اعلم ناک و ةلامسلا ةا غ دوق مهو مهسفنأ نودجي اوناك

 1 ج ىلإ جات ةا ءازغل رييماكير مادملا تناك .مهقورع يف يرجي

 دقف «لاطُت ال ٌةهلإ مأ ةيجانغم ةناطيش ناكأ «تنأ هديرت يذلا ءيشلا نكي

 لالخ نم مهولا اذه تعّبش ديكأتلاب .كلذك ودبت نأ اهناكمإب ناك

 نوكي ال يك «لاجرلا نيبو اهنيب ام ةنّيعم ةلصاف ةفاسم ىلع ءاقبإلا
 ئجافملا ا لثم ذل ألا ةكلم تناك و .اهورّوصتي نأ ًادبأ مهناكمإب

 .ناوث عضبل ولو ىّتح «مامتهالا زكرم اهلعج يذلا «هيبوك يد رصق يف

 َنإف ًالإو .كتروصب صخشلا لقع المت نأ ةيئاوغإلا ةيلمعلا نعضتت
 سيل نكل مههابتنا بذجت نأ نكمملا نم كجنغ وأ «كلامج وأ «كتءارب
 نكمي ال ٍديقعت ىلإ حملت نأ كيلع بجي «مامتهالا قمع ََمَعُت يكل .مهسوه

 ةينأث هي

 يناعبكلا تبي چ
 .اههجو یطغو
 راظنالا نع تراوت
 ًاهسأبل ةرجح وحن

 يهو ةءاضإلا ةتفان ا
 قحو .اليلق ثهات

 كانه ,

 ةعجطضم اهوؤرف
 قيتضلا اهريرس ىلع
 ال ضافضف بوث يف

 و دشكحا يب

 «لاجرلا ماما ىدّنري

 ىلع ةبحاش ودبتو

 لثم «قينأ وحن

 ةيقارخلا ةريمألا

 ةحول يف ةشيسب
 امنیب «دراریج ماس / ارا

 اهتمداحت تناك

 اهنيبج ثدرتبي

 .اينونوكلاب
 «رسنوأرت تيرغ رام 5

 رييماكير مادم ا

 راکسوا] ادي تناك

 تناك ذإ «نيتوخرو

 اهزوعت هتحفاصم

 لؤأ ىدلو «ةدشلا
 ناک هعم ءاقل

 ارقا كنزي خلا

 فرم ا اهلهرت نم
 ام ناعرس نکل ءادج
 اذه یطخ ناک
 امدنع ديدشلا ضغبلا

 نأل «مالکلاب أدبي
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 ةيصيقح ا هفاطل

 ءاضرإلاب هتبغرو

 نالعجت اناك

 ام ىسني صخشلا
 یف راس ريغ ناك
 يتامسمم ا هرهظم

 فرعتلا ةيكمع يفو
 نشو هلع

 ءهتافريصت ىلع ًارحس
 ةقد ىلع ةقاشرو
 ةرظنلا تناك .همالك

 يف روت هنع ىلوألا
 .ةددعتم قرط سانلا

 داكلاب ضعبلا ناك

 مج نوعيطتسي

 رعش ءمهكحض

 77 ,هيئادعلاب تورخأ

 صخشلاو س اود

 ناک 6(صضيغبلا

 نيكر دم ديدعلا

 نكل «نيحاترم

 مل ةليلق ةلق ءانتساب
 نأ ادبأ عطتست

 ساسحإلا نم ىفاعتت
 تلظو روفنلاب لوالا
 إف «هاشاحتت يلانلاب

 نينجا الك

 وحن ىلع اباَذج

 ةبسنلابو «مواقي'
 لوفي «هرصع نابتشل

 «سناي .ىب .ويلباد

 ص زمر 5 ناك

 ريصع نم روج و
 .رخا

 «كلبع ليخيلاب وودي نإ ام .هكّلمت طقف ناكمإلاب ناك ول نن مشو

وغإلا ردحنم ريفش ىلع اوحبصي ى
 عنم ىلع نيرداق اونوكي | ناو «قلزلا ءا

 .قالزنإلا نم مهسفنأ

 يحيبطلاو عنصتملا

 وعلا تروا تناك 1 ماع يف ياودورب يف يربكلا مسوم ا ة ةبرض

 صاخلا يميهربلا مّلاعلل (ةيئاجه ةعوطقم) ةَوجهُأ يهو «نافيلوسو ريبليجل
 ةدافتسالل .ندنل يف جاورلا يف ةياغ اوحبصأ نيذلا ريدانغلاو لامجلا يټحمب

 رثكأ نم ٍدحاو ةوعد تيربرألا ودّهعتم رزق ٍدقف (جاورلا اذه) ةضوملا هذه نم
 نم ةلوجب مايقلا يف ًاءوس ارتلكنإ يف لامجلا ىّبحم

 رمعلا نم نيرشعلاو ةعباسلا يف ناك يذلا دلياو .دلياو راكسوأ :تارضاحنا
 مامأ اهذختي يتلا ةيصخشلا وأ ةروصلا ببسب ًاروهشم ناك تقولا كلذ يف
 نودّهعتملا ناك .ةريغصلا هلامعأ ةعومجم ءارو نم رهّتسا امن رثكأ روهمجلا

 هوليخت يذلا لجرلا اذهب نفيس ناك مهروهمج ّنأ نم نيقثاو نويكيرمألا
 ذه َرمتسي نأ ًادبأ اوعقوتي مل مهّنكل :ةرهز هدي يفو يشمي هنأ ىلع ًامئاد

 ىلإ هولسريو هتّدج ىلبَت نأ لبق تارضاحم ةعضب يقليس ناك وهف ؛ناتتفالا

 هلأس كرويوين ىلإ هلوصو ىدل .دلياو لبقف ًايخس ضرعلا ناك .هلزنم
 يدل سيل» :باجأف هب حّرصيل ءيش هيدل ناك اذإ اًمع كرامجلا يف ٌفظوم

 لجأ نم ةعمسلا يف

 ). يتّيرقبع ءانتساب هب حّرصأل ءيش

 راوطألا بيرغ ءاقتلال ًافّهلتم ناك كرويوين عمتجم  تاوعدلا ترمهنا
 تقلطأ ؛ًافطلو ًامرك لأ تناك ةفاحصلا نكل .ًارحاس هندجو ءاسنلا .اذه
 ىطعأ مث نمو «.لاجدلا لامجلا بحم» بقل زيات كرويوين ةفيحص هيلع
 ثيح ؛لماكلاب ةئيلم تناك ةعاقلا .هلوصو نم عوبسأ دعب ىلوألا هترضاحم

 ET اومدق مهمظعم ؛صخش فلأ نم رثكأ مدق
 ناك هرعش نب كل ءاوعقوت ام لوطأ ناكو ةرهز دلياو لمحي مل .مهلمأ ٍبخي
 ىلإ“ ةفانضإلاب :نضخألا لمخلا نم قنع ةطبرو ّةَذِب 0 ل .ًاليوط

 نم ديدعلا سحأ .ريرحلا نم براوجو (ةبكرلا دنع يهتني) ريصق .ٍلاطنب



 رأ

 نم ةبيكرتلا هذه تناك دقف «مهدعاقم نم هيلإ اوعّلطت امدنع روفنلاب روهمجلا
 اوكحض سانلا ضعب .ءيشلا ضعب ةرقنم ةليمجلا سبالملاو ةمخضلا ةّئجلا

 نا اوعقرت .مهلقاقتو مهجاعزنا ءافخإ اوعيطتسي مل نورخأ «ظقحت نود

 .ملكتلاب أدب اهدنع .هوهركي

 يف ن نفلا نحلل رفلا) ةكرح يأ ك ةضهنلا» عوضوملا ناك

 ونتلا ىلع هتردق دلياو توص تلا نقع عساتلا نرقلا ر مخاوأ ارتلكنإ

 e ةفلكتم ت ةقيرطب ةنازوألا 3 روحبلا نم عونب ثّدحَت يالا

 .اقفدتمو دج ًافيرظ ناك باطخلا نكل «هلوقي ناك ام اًح اومهف ٌةّلقو

 عمس وأ ىأر ر دق يك رويوبن ن نكي مل لكك نکل ءاييرغ ديكأتلاب ناك هرهظم

 .ًاريبك ًاحاجن ةرضاحملا تيقلو ءاذهك ًارسآ ًالجر هتايح لک يف

EEنع ايلا نوّتس ناك كلذ نم عيباسأ ةّدع دعب نطسوب يف  

 هک وحضأ ثخ: عا راو مناك :انیمک اورّصح دق دراقراه
 يف غلابم لكشب قي ةيفصتلاو «راهزأ لمحو «ةريصق تالاطنب ءادترا لالخ نم

 رويا نح هلا نادم جاتهي وأ دنیاو كبتري مل .هلوخد یدل هلع
 خارصلاب ذيمالتلا هعطاق امدنعو ؛يريتسيه لكشب ةّيلاجترالا هتاقيلعت ىلع

 ىلع بضغ يأ دبي ملف .هراقو ىلع ًاظفاحم ّلظ ةرخاسلا تاقيلعتلاو

 هلعج يّداملا هرهظم نيبو هكولس نيب ام نيابتلا ّنإف .ىرخأ ٌةَرم .قالطإلا
 يف دلياو ناكو «قيمع ٌيياجيإ حابطنا نيديدعلا ىدل دّلوت .ايئاننتسا ودبي

 ةفاحصلا ىتح

 .ةريثم ٌةرهاظ حبصي نأل هقيرط

 5 .هلمكأب دلبلا مامتها زاثأ تا ىلإ تلّوحت ةريصقلا تارضاحملا ةلوج

 ىلع داق هنأ تاتلامجلاو نفلا يف رضاحملا رئازلا اذه تبثأ ءوكسيسنارف ناس

 قيرط يف .مسوملا ةبرض هلعج يذلا رمألا هركوبلاو برشلا يف عيمجلا رب
 يف تاّرم ةّدع 0 نأ دلياو لع ناك ا لحاسلا نم هتدوع

 (دلياو يأ) ميسول اا نيِبَصُملا رعاشلا ًأرجت اذإ هنآ نم رذخل ثيح «ودارولوک

 دقل .ةرجش ىلعأ نم قّلعُيس هّنإَف ,مجانملاب ةئيلملا ليقديل ةدلب يف روهظلا ىلع
 تاحخرص لهاجت .اهضفري نأ دلياول نكمملا نم نكي مل ًةوعد تناك

 برش «مجانملا راز ؛ليقديل ىلإ هلوصو ىدل ةريرشلا تارظنلاو ناجهتسالا

 لامع و ل 0 0

 ٠ ةلحلتخم ائاس, مس
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 «نوسریب ثيكسيه -

 ا

 مايألا نم. موي يف

 -اجوي ناك

 ىفو «سيضانغم

 بي غلا هطيحم

 تادارب عضب تشاع

 موي تاد .يذح

 وا ناتدارب ترش
 e حار 50000
 هكجحاشم هبعر ب تا

 ةرايزو باهذلاب

 تادبو «سيطادغما

 E ر

 ل 5 .٠

 كلوحيس ادهك يع

 رق
 کر ا اداري

 تعمس

 ءةفداصم ثيدحلا

 سشنب امضي! تييدشو
 همنا . ةبغرلا

 نأ ىلإ «تايرخأ
 تاداربئا لك تادب

 3 رمألا رحنا ت

 اعيشف ايشور «ةلأسم ا
 ةبغرلا هذه تلوح

1 1 a f عفاد ىلإ ةضماغلا 

 بها ال اذائو» .حتلم

 ىدحإ ج تلاق «؟مويلا

 نکل ؛تاداربل ا

 نهيار ناک بت

 ا نم و

 .دغلا ىح راظتنالا

 نمو ءءاشالا كلت يف
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 نظحالي نأ نود

 نبرتقي نک «كلذ
 يدارإ ال وحن ىلع
 يذلا «ءسيطانغم ا نم

 لكشب كانه دقر
 نأ نود ءامامت يداه

 يف نهي تفناي
 اذكهو .رهاظلا

 «شاقنلاب نيرتمتسا

 نم نبرتفي نک امني
 نا نود نهراج
 ؛كلذب اوتحب

 عفادلاب نرعش املك

 نأ ىلإ «ةوه دادزي
 تاداربلا تحرص

 نهلأب ًاربص لقألا
 كلذ يف نيهذيس

 ر رظنلا ضغب «مويلا
 مت .ةيقبلا هلعفتس اهتع

e a 
 نم ناك هنأ نلقي

 ةرايز نهبجاو
 ناك هنأو «سيطانغل ا

 نيهذي نأ هل يغبني
 .ريثكب كلذ لبق

 «نئدحتي نک امنیو
 ىلع نك نهنإف
 رثكأ نيرتقي ماودلا
 نأ نود ءرثكأف

 نك هنأ ن كردي

 «لئدعب .نكرحتي
 تنميه ءأريخأو
 ءًأربص لقألا تاداربلا
 عومج ا حاصو

 هّنكل «ٌنف لجر وه قيفرلا كلذ» (ةّرم تاذ لوقي وهو رقبلا ةاعر ا

هب ند
 «.لزتملا ىلإ نينثا نينثا انلقي مث نمو 

 ثّدحت ةر تاذ ءاشعلا ىلع يلاجترا لكشب اههأ ةفارخ يف .ريسفتلا
 ءانثا .بيرق سيطانغم ةرايزب ةئجافم 317 اهتكلمت ٍديدح تادارب نع دلياو

 نم نوبرتقي مهو مهسفنأ اودجو دقف ءاذه نع ضعبلا مهضعب عم مهثذحت

أ اودجو فاطملا رخآ يف داك وأ فيك اويلعي نأ نود نييطاخلا
 دقو مهسفن

 نال سيطانغملا مستبا بث نمو» .سيطانغملا بناج ىلإ ةدحاو ة ًةبرض وعفدنا

 ىلع ًءانب ةرايزلا كلتب تماق اهّنأ يف كش ىندأ اهرواسي مل ديدحلا تادارب

 نم عيمج ىلع هسفن دلياو هزاح يذلا رثالا ناك كلذك (.اهتدارإ ضحم

 .هلوح

 تناك دقل .هّيصخشل ةّيوناث ةليصح نم رثكأ دلياو ةّيبذاج تناك

 ضقانتلاب بجعمك .اهنم ةدوشنملا ةياغلا مدخت يك ةّدعمو امامت ةسوردم

 نيب ام براضتلا ىلع «هسابتلاو هتبارغ ىلع ادماع دّدش دقف «(تاقرافملاب)

 اد يعيبطلا لكشلاب ناك .يوفعلاو فيرظلا هئادأ نيبو فلكتم لا هرهظم

 ءنورفتُي سانلا ناك .هتعيبطل ًةضقانم هل ٌةروص لكش هنأ الإ ءاّيوفعو

 نم ادب يذلا لجرلا اذه ىلإ نوّدشني فاطملا رخآ يفو «نورَسْؤُي ,.نوشّوشتي

 .هرّوصت ليحتسملا

eةينالقعلا ءازإ غلاب اس رشت نحن .  

 ءءاوغإلا اَمأ ؛اعيش ينعي نأ هنم ُدَصَّمُب ءيش لك نأ ثيح ءانتايح مكحت يتلا

 تاراشإلا ىلع «سابتلالاو ضومغلا ىلع رهدزيف ءاذه نم ضيقنلا ىلع
 سانلا مظعم .هنم غوريو ريسفتلا ىلع عنتي ٍءيش يأ ىلع «ةطلتخملا لئاسرلاو
 بذجنن دقف ؛ةّيضارعتسا مهتيصخش تناك اذإ :جعرم ٍلكشب دوما

 الو «قمع دجوي ال ذإ ؛فعضيو ىليي باذجنالا ّنكل ءايظحل مهيلإ ٌدشننو

 نوكي ةتاقباذ هابتنالا ِتَْل نم لكل يسيئرلا أدبمل .انيقبت يك «ةداضم ةكرح
 هلقأ ؛يعيبطلا لكشلاب ًاضماغ نوكي دحأ الو .ضومغلاب كعاعشإ لالخ نم

 ةليح وهف «هيلع لمعت نأ كيلع بج وتي ٌميش وه ضومغلا ؛ةليوط ٍةَّدم سيل
 نم اا عد .ءاوغإلا ةيادب نم مدختسي نأ بجي ءيشو «كلبق نم



 وک
 - ةطلتخم ةلاسر اضيأ لسرأ کل (هتامضوو هبال هع رتعت عتصتم هاظت

 قلقت ال .ضقانتم كاب 9 د اه ی قلبا ام ةراكإ وأ ٌةءايإ

 00 مدع وأ «ةوسقلا رطخاك ةيبلس ةّيوناثلا ةيّضاخلا هذه تناك

 لاح ياب ضماغلا صخشلا ىلإ نوبذجني فوس ر ساانلاف ؛ةيقالخألا ريياعملاب

 .ةيئاوغإ نوكت ام أردان ةلماكلا ةبيطلاو

 ناک كلذ دنیاو نع تاكا ول

 تقاتل اهسأ, ىلع فقت يهو ةقيقح ا درجم ناك هدنع ضقانتلا

 .هابتنالا

 دلياو راکس وا هقيدص نع هل ثيدح ضرعم ىف نییلاج یل دراشتير -

 ءاوغإلا ىلإ حيتافملا
 نا كناكمإب نكي مل ام ءاوغإلا ىف اذ نأ نحكم ء يش ال

 اًبنهذ ودع يدسجلا كروضح حبصي ثيحب .كتّيحض هابتنا يقبتستو

 ةف لوألا بارطضالا كلذ ا عقاولا يف امامت لهسلا نم .امزالم

 ادام نكل .كنع فدوطتم َءيش «ةيحوم ةرظن و سابل ةيواما لالخ

 دح ىلإ ذاا e روصلا هذه ا .ةّيمويلا ةايحلا يضوف نم امو

 و ٠"

 م لباوي قا الوقع ؟كلذ دعي ٌتدحي

 فوس كتييذاج ؛هابتنالل ًابلط خرصي يفاضإ ٍءيش دّرجم تنأ حبصتف .ديعب
 لعجت ىتلا ةذيوعتلا نم ٌءاَقب و لا ةرارش تقلطأ اذإ الإ ماركلا رورم رمت
 ا ار يالا اغشت نأ ينعي ر اذه .كبايغ يف كيف نوركفي سانا

 كتروص نييزتب اوؤدبي نإ ام .نوري امم رثكأ ٍتارمب ىلحتت كّنأب نودقتعي
 .اوقِلَع دق اونوكي ؛مهتالايخب

 كفادهأ فرعت نأ لبق ءةيادبلا ذنم ٌلَعْفُي نأ بجي لاح يأ ىلع اذه

 ةظحللا يف ثدحي نأ بجي اذه .كنع مهتاعابطنا رولبتتو مزاللا نم رثكأ
 ءاقللا كلذ يف ةطلتخم لئاسر لاسرإ لالخ نم .كيلع مهنويع عقت يتلا
 ىلع ودبت تنأف :رّثوتلا نم ًاليلق «ةأجافملا نم ًاليلق تقلخ دق نوكت ءلوألا
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 هو رعب ع وفدم هلمك

 دحل 7 مافن 1

 .راظتنالا نم ةدئاغ

 .مويلا تهب

rf 5 .٠ 
 ”.لاخا ىف بهذدتس

 ةَمَعِب :عفدلا اهذعب و
 ل وس 00

000006 ًِ 

€ 

 أ ا

 ص
 ماکحإب نشتشتي

ilم ن سطام اب  
a w~ 

 هان ءبنئاوجا

EA ر“ 
 - طاع وسا

0 

Nديدحا تادارب كك هيلا هب  

 نص رم حي مل A 0 1 م مب .

 5 ا
2 3 EM!نه ی رس  

 ل ر ا ص
 ةرايزلاب نمضي د 2

 لا لع .1
 نيندارإ یاع عب

 ةفقاثنا تناك نالا

 دف [حامرلاب] ةلعرلا

 تاسرفلاو تهننا

 بهذي لکو نوقزفتي
 ثيح ىلإ هبرد يف

 نالافر نأ فداص

 ثيح اهجتوتم ناك
 رولفشن الب تناك



 ءاوغإلا نف ٠ه 6

 ىدل .سلج ةببع ا

 دقف ءاذهل هتيؤر

 ىلع اهدنعل عرسأ

 هب صح ةهوهص

 يف رظني وهو اهابحو
 .روبح ا ىهتنم اهينيع

 برلا كظفحيلف» ٠

 ه م/ةيبجح ا ةأرم ا ءاهتيأ
 تاق «كل ًاركشد

 ىهتنب تعباتو ءةاتفلا

 هللا یسعو» «ءايح ا

 لعجي يذلا :ريدقلا

 :ةديعس بولقلا لك

 !كلغعو كبلق دعسي

 ةّسملا يناركشتو
 نلف كلذ عمو  !كل

 «.ك يلع يبتع ىسنا

 ةأر لا اهنيأ «هأ» ه
 دق يذلا ام «ةقيقرلا

 در ناك «؟هّبكترا

 ه٠ .ثمذلا نالافير

 ينتجعز زا دق تنأو

 قیدص ٠ نأالحن نم

 يقيدص ل اضفأ يل
 لك ىف هب تیظح

 2 .٩ ينايح

 ركف «ءءامسلل

 يذلا امو «هسغت ندبو

 يدلا ام ؟اذه هينعي

 ؟اهجعزأو هتلعف دق
 ینا لوقت اذام

 ليخنو «؟تبكترا
 قح أ ذب ال هنأ ايئاقلت

 ىف اهبراقأ دحأب ةيدأ

 يف ام ټفو

 ا ًاضيأ مهيمرت ككل «رخاس ؛ ؛يكذ :حقو «ءيرب) ام ٌءيش كّنأ

 اذإ :ةيفخو ةقيقر ءايشألا يتبأ .(نيزح «يوفع «لوجخ «يناطيش) رخآ ِءيش
 ماصقب e ودبت فوسف .مورزنلا نم ىوقأ هيناثلا ةيصاخلا تناك

 لامتحا ببس نع بعت يف نولءاستي مهعد نكل .ةيصخشلا

 .مههابتلا تفل دق نوكتسو ءةحقولا ةّيكذلا كتيرخس تحت ًانيزح وأ ًالوجح

 مهتلّيخم رسئإو «هتيؤر نوّدوي ام
 ا |

 كنوك

 دوري مهعذي نأ هلاك نم ًاسابتلا مهحنما

 ىلإ ةسلتخم ةفطاخ ِتاحملب
lei مظعأ نم ًادحاو ناک طارقس يقيرغإلا فوسليفلا 

 «بسحو هراكفأب اونتتفي مل بآلطك هوعبتا نيذلا نابشلا

 تيصلا ا باشلا «سدايبيسلا ناك نابشلا ءالؤه نم ٌدحاو .هتح

 نرمقل' ةياهن ةبارق ةزراب ةيسايس EE حبصأ يذلاو تاذللا يف ن ممغنملا

 ةيئاوغإلا ىوقلا سدايبيسلأ فصي «نوطالفأل ةودنلا يف .داليملا لبق سماخلا

 نم هلإ) سونيبياسل ةريغصلا ليئامتلاب اهتنراقم لالخ ا
 ناك «ةينانويلا ة روظنسألا يف .تقولا كلذ يف تَعبَص يتلا (تاباغلا ةهل

 ريثامت تناك دقف يلاتلابو .ًاميكح أبن ًاضيأ ناك هّنكل 0

  اهلخادب ةهلالل ةريغص سيئات دجتس ءاهحتفت امدنعو .ةفّوجم سونيلياس

 ةا ذلو هادا رغ ا تحت نيلخادلا لامجلاو ةقيقحلا
 ةجردل ًاحيبق ناك ذإ 0 فن ىلع طارقس ناك دش داال

 ةعانقلاو يلخادلا لامجلاب عشي ناك ههجو ّنكل ريفنتلا

 تناك «ةميدقلا روصعلا نم را ةميظع ةيوغم يهو رای ویک .اباذجو
 ةيحانلا نم ةيرغم سيياقملا عيمج أعبت تناك دقل :ةطلتخم لئاسر ًاضيأ ري

 اضيأ تلحتو ؛اهبولسأو ءاهمسج ءاههجو ءاهتوص يف كلذ ىلجتو «ةيداملا
 تاك نم دیدم ةبسنلاب ةتروكذ جور تاذ ودبت اهلعج «يعلأو ٍطشن ل اقعب
 ا اهاطعأ ديقعتلاو ءاديقعت اهتطعأ ةضقانتلا صئاصخلا هذه .اهرصع

 م ضقانتت ٍتافص رِهظُت نأ كيلع بجبوتي .هابتنالا رسأتو تفلت يكل
 جو كيدل ناك اذإ .ًاضومغو ًاقمع قلخي يذلا رمألا ينامسجلا كرهظم
 يشحو یقحو لب «متاق ٍءيش نع ٍتاحيملت قلطأف «ةءاربلا نم ًءاميسو لح

e Ma S
S 

 م ناک رثألا .ت



 ل ةطلتحم لئاسر ا

 ءاسنلا تناك ةيناث ةهج سم يجراخا رهظملا اذه تحت .نرحلا نم ٌةفيفخ
 ةبعل .ةروضطخلا نم كيثم 4 ةّيمارجإ ة ةحسم (ةنماك ٍةوسق راعشتسا عيطتست

 اذهل ا قاكملا .اًيسوه أ امامتها و تناك هذه ةضقانتملا صئاصخلا

 ًائيش 0 ؛ةريغص قاف توصو هجو اهيدل ناك هورتوم نارام هدم طمللا

 رعفت تناک زيه اكيو مادملا قا ةّوعِب اهنم ثعبني ناك ًاشحافو ًايناوهش

 .يجنغو يناوهش ٌءيش ٌةأحف اهعطاقي ناك :كالملا ةرظنف  اهينيعب كلذ ّلك
 ةقرافملا نم ون وه (ةثونألاو ةروك 5 دلا: تخ نإ نا ووا تخلل

 ناک نيتناوجب هدلا مظعا ,ءاوغإلا يف ليوط خيرات اهل ناك يتل لا ةرسآلا

 نم ةت مهيدل ناك هداج تايظحملا داو ةثرنألاو لامجلا نم ل

 امدنع الإ اهتّدق بستكت ال ةيجيتارتس

 51 اح ١ ناك

 البا ناف كلذ نم مغرلا ىلع .ةروك ذل

 اذإ ؛كيملت دّدجم هي هناثلا ةيضاخلا ىلإ حملی
 1 2 0 ر ور حم 1

 ةميظعلا هيسنرفلا ةيظححا .اددهم ىّتح وأ اييرغ ودبي فوسف مزاللا نم رثكا

 عمو «بیر الب رهظما ةّيوثنا تناك ولکنال يد نونين رشع عباسلا نرقلا نم

  اهيدل يتلا ةيلالقتسالاو
 ليرباج رشع عساتلا نرملا ر اوا نم يلاطيإلا

 م

 اح ,اص 1 اا
 ر 3 ت

 يلاورلا .ةسمل دّرجم نكل

 ةاعارمو ةَقَر كلانه ناك كلا ارا ف ا > دبكات ناك ويزنوناد

 1 نكسملا نم .ةيئاسنلا يلح اب مامتهاو ريتج ورم

 ىلع رطخت يتلا يدب حرموا ضئاصخلا دع

 ّنكل «هک ولسو هرهظم يف ديعب د .ىلإ اًيوقنا دليا راكسوا .ناك :لابلا

 ىف ناك هّنأب ىنمضلا ءاحيإلا

 .هيلإ ءاسنلاو

 «هتلوجر 00

 لاجرلا نم ڈک بذج ٌقحب الجر عقاولا

 اده ىلع لاَعف عيونت وه ةّيفطاعلا ةدوربلا عم ا ةرارع ا ت

 دانا ذإ < را ىف : نييو 1 ينامسجلا

 دورّيحمو نوتفال مه شاخ ءايشألا 0 نع مهلصفت ةفاسم ىلع

 ٌةلواحم الؤهك ٍلاجر فلخ لوعسي مهو مهتايح لوضع سانلاو لعم

 لانملا 3 اا ةر )4! a م د ا

 وأ اج ًاليلق نوملكتي ااف سابتلالا مهسفنأ نوُقلي ًاضيأ مه

 ا 0
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 5 ا 50 ن 1
 اب م تعب ويه بسك نر هس ه نا : :

 E م
 2 ےس لا بلد ە

e,س  

 2 ےک .هښ اهضايتعا

 قلنا قيدصلا 3 3

 تاك هيلا .تنراشا

 ىف داو :ًاهيلق

 اهلعج هامه مسا

 ناک كلذ . ىلاعت

 تا يدلا قيدصلا

8 
 تا لد

 E م ہعی ہہ

 ا
 لأق مهيب ا

 ر ل

 كدت 0 9 ميرال

 ينوكت 1

 ا /
 ةقارغأ اهتيآو م

 ا
 2 خب

 س

 5 هيدا

 ةسخاغ

Eيكدض  

 ٤

 ری ر .ةنسح ريغ ايا و ديا

 ام ناك اذإ عادل

 EE یا هنيلوقت

 يلع , لا ىمصناف

EY)ب موقأس  

 « «.هب نيرمأت ءيش
 ا رثكأ كهركأ الو

 ام ببسب ىعبني

 باوج ناك «ءلصح

 الوو «ةقيقرلا ةانفلا

 نکل بب كبحأ

 موقت نأ بجي ىتلا

 يذلا أطخلل اهب
 ٤ و
 «ىبحي هتبحلر

 ىف كربتخا فوسف

 . «.رخأ تقو

 نمك ىنحتا اذكهو



 ءارغإلا نل . 8

 «فارصنالاب مهي

 ,ةيبجش ١ ةاتفلا «يهو

 ةياغ لكشب تدهتن
 ببسب ءاشخم ا يف

 .٠ :هقري تلاقو هليحر

 برلا ككر ايلف وو

 «!زيزعلا قيدصلا اهيأ

 تراص ًادعاصف
 ٠ .عطاقتت امهراكفأ
 رهو نالافير فرصنا

 هانا ا کم

 نم ل امأت رشک

 بنيشلا هيد

 نم يذلا
 رولفشنالب لعجي

 امو نهم هظاتغم

 ءارو نمكي نأ هاسع

 ركف .اهترب ةلأسلا

 يف ءاهبيحرت يف

 سرد ؛اهتاملك

 «ةقدب اهدهتنت

 اهكرلس ءاهعادو

 هنأ ام نكل .. . هرب

 تناكأ - اهعفاد

 نم عفادب تقرت

 - تح أ نم مأ ةوادعلا

 نس مريخ يف رهو
 تيرطضا .هرما

 س و ٠ هراكفأ

 ةظحل يف .ءيش ىلع

 ىلإ لصوتي ناك
 ةاجف مث «يار

 نأ هنأش

يصخشلا يف راوغأ نا ريما يحس رابع رك
 نأ كنكمي ال ة

 ىلإ لصت وأ ءةفرغ ىلإ لخدت
 ا لكشب اهيل شت نويعلا لک تناك ةلفح

 سوؤرلا لفك فما انك .ةلهذملا

 ذإ ءاسنلا كلذكو اهب ا سوه .شأجلا ارو ثارتكالا مدع نم

 يالا تاو ف نوكت نأ دعب ًاليوط اهب e اوناک
< 
 ہ1
 ن .يرهوج مأ وه «لخدملا كلذ ل لوألا عابطنالا كلذ :رکذت .ىرخألا 1

 سني رتید نيلرام تناك امدنع .

 ا مدع ىلإ ريشي ماو وه مامتهالا ىلع لوصحل اب ا ةبغر رهظُ

 دوربلا ١ نم ٍريثكب ةيناث ةيحان نم «تفّرصت اذإ ؛!ديعب سانلا دوقيس ام ًابلاغو

 عمج نأ يف يه ةعدخلا .بارتقالا ءانع yy هدعو

 .لالدلاو جنغلا رهوج وه اذه .تقولا سفن يف نيفقوملا نيذه
 ىلإ درت يتلاو ءةنيعم ةيصاخل ةبسنلاب ةرهش وأ ةا همم ليدل افر

 لالخ نم مهمامتها ىلع يقبتست نأ ل اضفألا نم .سانلا كاري امدنع نهذلا

 دحأل نکی مل .ةنماك قرا اخ كيوب عملا هزه ارواب ءاحبألا

 هنأ وه هب ن ءاسنلا لعج ام .ورناب دروللا نم ًمثإو ةماق رثكأ ٌةعمس
 نأ نعطتسا «يئاردزالاو ءيشلا ضعب درابلا يجراخلا رهظملا اذه فلخ
 .يناح ور ىتحو لب «ديعب دح ی 1 ايسنامور عقاولا يف ناک هاب نرعشتسي
 ناک يتلا ةليبنلا هلاعفأو ة ةّيوادوسلا ءاوجألا لالخ نم اذه ىلع نورياب ددش

 ءاسنلا نم ديدعلا تناك «نكبتريو نقعصني نأ دعب .رخآلاو نيحلا نيب اهلعفي

 اا ا هنم نلعجيسو «باوصلا ةداج

 هرحس ريثأت تحت حبصت اهّنإف ءلمأ اذكهب اهسفن ةأرلا للعت ام دّوجمب

 افورعم تنك اذإ . ىئاوغإ ريثأت اذكه قلخ بعصلا نم سيل .لماكلاب

 ريغ ٍءيش ىلإ حملف ف لاخلا ليبس ىلع «ةريبك ةجرد ىلإ ًايئالقع كنوكب

 ئداب يف «يوغم تايتبوي دراجيك ريك فْلَؤُم يف صاقلا «زتاهوج .ينالقع
 .عقوتت نال تمس اهذرقت امك ءيلمع بيذهتب ةباشلا ايليدروك لماعي فأل

 نخ فرط نم ريشت ٍتاظحالم يدي وهو ًفداصم هعمست ام ناعرس اهثكل
 ١ روو قّوشتف ؛هصخش يف ةحماجو ةّيرعاش ةحسم ىلإ

 .يسنجلا ءاوغإلا قاطن ءارو ام ىلإ لصت 7 تاقيبطت اهل ئدابملا هذه

 جاتحت تنأف كيف اوركفي ىتح مهيوغت يكل «ريفغ ٍروهمج هابتنا رس رسأت يكل

 ىلإ هندعيس نم نهنأب دقتعت



 « ةطلتخم ائاسر لسرا

E |56  
 نمار ا ةدحاو هيصاخ رهص

E کک 0 

 : .كتاراشإو كلئاسر طلخت نال
 ىلإ رقتفت ثنأب سانلا رعشيسو  ةءافكلا وأ ةفرعملاك «ةليبن ةيصاخ تناك ولو : ا ٤

 35 32 ا 2 ا ا

 : 0 اذإ ؛ةضقانتملا عفاودلاب نوكينمو نوسبتلمو نودّقعم انعيمج .ةيناسنإلا

 وس كنإف 5 0 كبناح ناك ولو ىّتح ءاميتي نا

 فإ نوج ا ٌبحو بضغلاب در ةّينالع فرتعإ «ةسادقلل

 ةثيدحأ را 0 3 رثك الا ةينطولا 0 ةيصخشلا «يدينيك
9 

 هشاشه اذ 00 برح ل اطب ةلوجرلا ا «يداعلا لجرلا ةّدومو

 فغش هیدن ن

 ا .ةّيبعشلا ةفاقتلا بحي هكفم «كلذ تحت اهرعشتست نأ عيطتست ةنماك

 .دلياو اهاور يتلا ةفارخلا يف ديدحلا تادارب تدشن 0 ىلإ سانلا

 كانيع شي ام نکن ةنيزلاو روكيدلا ةيحان نم ٍرحسب ىلحتي دق قارب ځطس

 . يلايرس ٌديقعت وأ «هریسفت نكمي ال ٌسابتلا ءةيضرألا قمع وه ةحول ىلإ

 رامح ا ةيناقلا ةراتسلا تايط إف «ةيشخ ا ىلع .حرسُ ا ةراتس :زمرلا

SSكرحسي ام نكل .ًايسيطانغم م  

 ءوضلا - ةراتسلا ءارو لصحي دق هنأ دقتعت ام وه اًفح كّدشيو
 كشو ىلع ام يش «ريسب ءاحيإلا :ةراتسلا للختي يذلا

 وهو رظنلل سلتخم ةشعرب رعشت تنأ .لوصحل ا

 ضرع ةدهاشم مهي

 ةركف يه ؛زيلانوم ا ةماستباب ادحّنا دق نيفلتخم نيرصنع لأ ةركف

 ءاميسلا ىف «ةيفطنم ةجيتنك «نودجي مهف .دافن ةّدع تمدص

 ىتلا تاضقانتلل ليثمت ريح (اسنرولف ةنيدم ىلإ ًةبسن) ةيسنرولفلا
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 كار ی ن

 عفوا ت ایا «رحخأ

 هتبخر كلم يف هسشن
2 

 هنأ فا هضاخلا

 نع جاع حبصأ

 5 6 ...تالفإلا

 ىف هعضو دق هك برا

 ملعي ين هند ةطرر ٠,

 هل ديرت تاک نا

 ا ةرعلا مار 00

 ںی نا ق

 هح تناكأ

 سايلاو م

 هدوقت اهب ركف يتلا

 مادقر لا ل ب ع نأ يف

 رفهشناف 3 ماجحإلاو

 ا 0
 9 طوقا لمالا نيب

 الجبس هاعزانت نيذللا
 هثلح .ةداوه البو

£ 

 «بحلا نع لمألا

 .ةيهاركلا نع سايلاو

 ببسب عطتسي مل

 يلحنادلا عارصلا اده

 هداقتعا ريجتي' نأ

fىلإ ال خس  

 ىح الو ةيهاركلا
 اذكهو .بح ا ىلإ

 ؟ د 58

 م يف ةنیفسک
 يفي نما

 هداق نيح يف «ىسرم ا

 مل .هنع انس شالا

 ن ا دپ
 ملف .نيتلاح لا اهلك



300 

 سأيلاو لمألا قمتي
 قيرط يأ ىلع
 .امهبحاصب ناكلسب
 سصأيلا اند امدنع

 رولفشنالب نأ هربخأو
 دفف هتودع تناك

 وحن ىعسو حرت
 يف نكل :برهلا
 برتقا ةظحللا سفن
 هل ًالماح «لمألا

 :براضتلا اذه هجو

 يضي نأ ع طتسي مل

 املك .ناكم يأ ىلإ

 لجأ نم دهاج

 بح ا هربجأ «برهلا

 لكشب ةدوعلا ىلع
 ام ردقب .ًامزح رثكأ

 لجأ نم لضان
 ام ردقب «رارفلا

 لكشبو بح ا هعجرأ
 .ةوتق رثكأ

 نوف ديرفتوج

 (غروبسار تس

 ةمجرت «ناتسیرت

 وتاه يت .يأ

 ءاوغإلا نف ٠

 ءءاوغإلاو ظفحتلا نيب ام ضقانتلا ؟ءاسنلل ةيتسنج ا ةايحلا دوست

 مدع لکشب ةبلطتم ا ةيئاوهشلاو اينافت رثكألا نانح ا نيب امو

 اذه نم تسيل ثانئاك م هنأو ل امك لاجرلا كلهتستف  ةمحرلا

 .بكوكلا
 نالأ ةمجرت «هتاوفط ىركذو يشنفاد ودرانوبل دیورف دنومغيس
 نوسيات

 بالقنالا

 لكشلاب سانلا يف رّثؤي نل نيرخآلا سانلل هيلإ ريشت يذلا ديقعتلا
 سانلا ضعب .ضومغلاب عاتمتسالا ىلع ةردقلا مهيدل تناك اذإ الإ بسانملا

 صخش ةقحالمل مزاللا ربصلا مهزوعيو ةطيسب ءايشألا لظت نأ نوحي

 نم ةميظعلا ةيظحح .اوخاتجُيو اورهبني نأ نولّضفي مه .بارطضالاب مهبيصي

 راهدزاو نمأو ّيعامتجاو ٌيفاقث يقرب ترا ةبقح يهو) ةنيمجلا ةبقحلا

 يتلا نينسلا و رشع عساتلا نرقلل ةريخألا دوقعلا نم تّدتماو «نيماع

 وريتوأ) وريتوأ البال مساب ةفورعملا (مجرتملا :ىلوألا ةيملاعلا برحلا تقبس
 يف اوعقو نيذلا نييسايسلاو نينانفلا ىلع ًابكرم ًارحس سرامت تناك (ةليمجلا
 اهّنإف ةيناوهشو ةطاسب رثكألا لاجرلا عم لماعتت تناك امدنع نكل ءاهبح

 ةأرماب يقتلي ناك امدنع .لامجلاو ةتفاللا دهاشملا لالخ نم مهلهذت كاك

 تارهوجملا ىلإ ةفاضإلاب بايثلا عورأ يدتري اثونازاك ناك «ىلوأل ةرملل
 اميف رّدقيل ةّيحضلا لعف ةّدر مدختسي ناك ؛نيعلا رهي يكل ةفاربلا ناولألاو

 تايتفلا ٌةّصاخو «هاياحض ضعب .ًاديقعت رثكأ ءاوغإ ىلإ جاتحت تناك ول
 هندري ام ناك يذلا رسالاو قابلا رهظملا نم رثكأل ةجاحب نکي مل «تاعفايلا

 0 كلذ ىلع َّلظب ناك ءاوغإلاو ام

 ذلا سانلل قمعلا قلخ ءانع مّشجعت ال :كفده ىلع دمتعي ءيش لك
 7 را نورفني دق نيذلا 3 00 هذهل ةبسنلاب ةّيساسحلل نورقتفي
 مهليضفت لالخ نم طاغألا هذه ىلع كرمت عيطتست .هببسب نوجعرزني

 .ليصافتلاب ئنغ رثكأ ٌةّصق ءازإ مهربص ةّلقو «ةابحلا يف ةطيسبلا تاذلملل
 .ةطيسب رومألا بأ «مهعم



 تاتلثم قلخإ  ةبغرلل عضومك رهظا

 ا نور الا هاها تب يدا حشا تالت هلق
 اوبذتج! نيذلا كئلوأ لوح نوعمجتي سانلا ؛هنولهاجتي

 بذتج يكل .سانلا هبغري امه بغرن نحن .لبق نم مامتهالا

 بجوتي «ككلمتل نيشطفت مهلعجتو برقا وحن ىلع كاياحض

 ًاددوتمو كيف ًابوغرم كنوك يأ - ةيبوغرم ا نم ةلاه قلخت نأ كيلع
 ةضولا اتركي نأ عفوه يعاود نم نوكيس .نيريتكلا لق نه تالا
 كربف .نيبجعم ا روهمج نم اديعب كعازتناب اوزوفي نأ «كمامنهال ريثألا

 - رخآلا سنج ا نم ٍدارفأب كسفن ةطاحإ لالخ نم ةيبعشلا مهو

 نم تاثلثم قلخإ .نييلاح نيدوتم «نيقباس نيقشاع ءءاقدصأ
 اذإ :كقبست ًةعمس نبا .كتميق عفرتو سفانتلا ريثت نأ اهنأش

 دب الغ «كتنتفو كرحسل اوملستسا دق ديدعلا ناك

 .ببس كانه نوكي نأ نم



 يذلا «ير لواب يسوربلا فوسليفلا راز ء1882 ماع نم ةيسمأ يف
 تناك نسلا يف ةمّدقتم ةديس لزنم «تقولا كلذ يف امور يف ر يعي ناك
 ةّيسور ةاتف كانه ةديدج ٌةمداق ير ظحال .نيناتفلاو باّتكلل ا ريدت

 تمدق دق تناك «مولاس نوف ول اهمساو رمعلا نم نيرشعلاو يداحلا غلبت
 ىتح ترمتسا ةثداحم ادبو هسفن ير مّدق .اهتأ عم ةنطع ي امور ىلإ
 ةهباشم تناك تايقالخألاو هللا نع اهراكفأ .ليللا نم رحتأتم ٍتقو

 تناك تقولا سفن يف نكل «نيريبك ٍةيّدجو بفغشب مّلكتت تناك ؛هراكفأل
 مولاسو ير راص تلت ىتلا ةبيلقلا مايألا ربع .هنالزاغت امهّنأ ناودبت اهانيع

 ةقيرطب را .ةليوط ِتاهزن يف ةنيدملا ربع ضعبلا امهضعب عم نايّشمني
 دارأ اذل ءاهتراثأ ىتلا رعاشملا ءازإ برطضا دقف كلذ عمو (اهلقع) اهريكفت

 ناك هنأ تملع :حارتقاب هتلهذأ «موي تاذ مث .رثكأ ًانقو اهعم يضمي نأ
 روزي اضيأ ناك يذلا ةقتين كيريديرك-.قاملألا فوسنيفنل ابوقم اقيدنع

 مهضعب عم اورفاسي نأ بجي «تلاق يه هال نقولا نن يف ايلاطيإ

 ی ةقاالج نم: عونا ىلا اي لا مهضعب عم اوشيعي ىرحالاب ءال - ضعبلا

 نأ ير دجو ةيحيسملا تايقالخألل رم دقانك .ةفسالفلاب ةصاخ َةَيثالث

 اوم تاک مک ًافصاو ,مولاس نع هقيدصل بتك اچ اس ةركفلا

 .امور ىلإ ةشتين عرُه .هذهك لئاسر ةّدع دعب .هب ءاقلل

 نأ ًاضيأ دارأ ؛اهباجعإ ريثيلو ؛مولاس يضريل ةشتين اعد دق ير ناك
 دّجمب نكل .ةعفايلا ةاتفلا راكفأ لايح هتسامح هكراشي ةشتين ناك اذإ ىري

 فوسليفلا نأ عيضاولا ]نمت تاك ا ريغ يش تدع سف: فضصخل لوصو
 اوكراشتي نأ نم ًالدب .مولاسب نُّبفا «ةدحولا ٍبحأ املاطل يذلا «ميظعلا
 ناك ةشتين نأ ادب دقف «ضعبلا مهضعب عم ةّيركف ٍتاشقانم يف مهتثالث

 نع مكر بخت 1 ينوعد

 هتفرع يقومرم لجر
 «يدلاو ةرم تڈ

 اذ ناك هنآ نم مغرلاب

 دواسر رم رهظم
 رمألا ی وع
 .ةياغلل وفك [ راحت

 ريم نكي مل هنآ الا
 ياب قلعتي اميف اڌج
 هد نم ةدعاو
 ناك ذإ ءصئاصخ ا

 ج ريثكلا دجوي
 وا هل نيواسم اوناك

 تياش هير كل
 تعفو دقف <«

 هب يف اهنيعب ةديتس

 .ادج ديدش لكشب

 اهلدابي هنأب تدقتعا

 ناك امنيبو «روعشلا

 اموی ومني هل اهبح



 ءاوغإلا نف ° 4

 نكي ملو «موي دعب
 ةليسو يأ كانه

 املكتيل امهل ةحاتم
 «ضعبلا امهضعب عم

 اهرعاشمب تحاب دفف

 تليأ ىرحخأ ةديتسل

 اهل نوع نوکت نأب
 نالا .ةقالعلا هذه يف

 نكت مل ةديتسلا هذه

 ىلوألا نم ىندأ
 ةناكم اب ال ةرذ لاقثع

 ثدحو ؛لامج اب الو

 تعمس امدنع هنآ

 باشلا نع مالكلا

 (طق هرت مل يذلار
 :بح ا كلذ لغم

 نأ كردن تادبو

 يتلا عر yi ةأرم ا

 تناك اهنأ تملع

 لظقحتلا يف ةياغ

 ا هتبحأ ءءاكذلاو

 ال أب ليختلاب ًاروف
 لاجرلا مسوأ هنآو ب

 مهلقعأو مهمكحأو
 «قالطإلا ىلع
 رثكأ «راصتخابو
 ملاعلا يف لجر

 . اهبل ًاقاقحعما

 يف تعقو اذكهو

E E 
 «طق هيلع اهانيع عفت

 1 م

 مهو مولاسو ةشتين ير طبض امدنع .ةاتفلاب درفتسيل ١ ةّيرسا ةطخ مسرب

 .ةريغلا تاشعرب رعش دقف (هالمشي نأ نود ضعبلا امهضعب عم ناثداحتي

 هل تناك مولاس :ميحجلا ىلإ ةيثالثلا ةيفسلفلا ةّيسنجلا ةقالعلا هذه بهذتلذ

 نأ هيلع .ميمحلا هقيدص عم ىّتح ءاهكراشي نلو ءاهفش کا نم ناك وه

 اهيلإ ددوتي نأ هناكمإب نوكيس اهدنع طقف :فرخأب“و أ ةقيرطب اهب د مف

 .اهب زوفيو

 نكل ءايسور ىلإ اهتنباو يه عجرت نأ ترق دق مولاس مادملا تناك
 مالا عم رفاسي نأ احر تقم «ير لخدت .ايوروأ يف یقبت نأ تدارأ مولاس

 فرصتتو ةاتفلاب ينتعت نأب دعو «يتلا ءهّمأ ىلإ نهمّدقيو ايناملأ ىلإ اهتنباو

 لضفأب ةمراص ريغ ةّيصو نوكتس هتدلاو نأ ير ملع) .اهيلع ةفرشمك

 تناك ةشتين ةحزحز نكل «حارتقالا اذه ىلع مولاس مادملا تقفاو (.لاوحألا

 يف ير تيب ىلإ لامشلا وحن مهتلحر يف مهيلإ حضني نأ رّرق :بعصا
 لداع امدنعو ءامهدحول مولاسو ةشتين ن «ةلحرلا نم ةلحرم يف .ايسورب

 دقف ؛هؤامد تلغ .امهنيب لصح دق ًايسنج اعيش ّنأب ٌروعش ير دوار دق ناك

 .هدي نم تلفت مولاس تناك

 هرصق ىلإ ةشتين ءايسور ىلإ تداع مألا ,ةعومجملا تقّرفت ًاريخأ

 قبت مل مولاس نکل .ير لزنم يف اولظ مولاسو ير «غربنتوات يف يفيصلا
 «فارشإ نودب «هروزتل ةشتين نم ةوعد تلبق 7 :اليوط

 : .غر بنتو ات يف

 «ىضم ٍتقو يأ نم رثكأ اهب بغر .ير بضغلاو كشلا لكات اهبايغ
 نع ير سفن ءًاريخأ تمدق امدنع .هدوهج ةفعاضم ةدواعمل اًدعتسم ناكو

 ةقيقح نع ًالئاستمو «هتفسلف ًادقتنم «ةشتين ىلع هبضغ ماج اًباص «هترارم

 E ير .ةشتين بناج ىلإ تفقو مولاس ّنكل .ةاتفلا هاجت هعفاود

 كلذ دعب ا هتأجاف دقف كلذ عمو .دبألا ىلإ اهدقف هتأب رعش دقف ؛سأي

 .هدحول هعمو هعم شيعت نأ ترزق دق تناك ذإ :ماأ ةعضيب
 (نانثالا يأ) ناجوزلا رقتسا .ّنظ اذكه وأ هدا رم ىلع ير لصح ارينا

 طمنلا رّركت دقف ءير ظح ءوسلو نآلا كل .ةقش ارجأتسا ثيح «نيلرب يف
 نودّدوتي بناج لك نم بابشلا رام نحل ضبا اسهيضمب عم اضاع .ميدقلا

 اهضفرو «ةّلقتسملا اهحورب مهباجعإ تراثأ يتلا «نيلرب ةريثأ .مولاس ىلإ



 - ةبغردل عضومك رهظا

 يللا < لاجرلا نم رسب ماودلا ىلع ةطاحم تناك فيوستلل

 وصخلا لجأ نم سفاني وهو هسفن ير دجو ىرخأ ٌةَرِم .«اهتداعس»ب اهيلإ

 ۵ ةدع لعب اھک رت الا ةقاح ىلإ نلصو نأ دعب .اههابتنا ىلع

 ةفورعم تحبصأ يتلا) مولاسب ديورف دنومغيس ىقتلا 21911 ماع يف
 اهّنأ تلاق .اينامأ يف رمتؤم يف (مولاس - سايردنآ ول مساب تقولا كلذ يف

 حاج ديورف اهدجوو «يسفنلا ن يلحتلا ةك رخ اهسفن سّركت نأ ديرت

 ر هشتيل عم ةنئاشلا اهتقالع ةّصق ؛عيمجلاك فرعي ناك هنأ نم مغرلاب

 وا أ يسفنلا ليلحتلا يف ٌةّيفلخ مولاس ل 0 ا

 قيذلا ةغابتا نم ةقضلا انمار اهدبق ديورف نکل «عون يأ نم جالعلا يف
 «ةريصق ةرتفب ةقلحلا ىلإ

 نو رك اال

 تسلا نأ كفي .ةصاخلا هتارضاحم نورضحي اوناك

 روتكيت روتك دلا ,ةّيعملأو ادعو ديورف بألط رثكأ نم ّدحاو اهبح يف عقو دقف
 ديورفب مولاس ةقالع تناك .اماع رشع ةّنسب اهرغصي ناك يذلا «كسات

 «ةرضاحم تّوفت تناك امدنع .ًاديدش ًاعلو اهب عّلوت دق ناك هّنكل «ةينوطالفأ

 عم ٌبح ةقالعب اهطابترا .ةريصق لئاسرو اروهز اهل لسريو طيح ناک هّنإف

 كسات ناك .اهمامتهاب راثكسالل سفانتلاب و قةدشب ًارويغ هلعج كبسات

 ناعرس .ةينوطالفألا ا ةبوبحم ةقرسب دّدهي ناك نبالا ّنكل هل نبا ةباثمي

E yTنم ىوقأ ديورف عم اهتقادص تحبصأ نآلا  

 .1937 ماع يف اهتافو ىتح تّرمتسا اذكهو ءىضم ٍتقو يآ

 عم

 امإو ؛بسحو مولاس - سايردنآ ول ٌبح يف لاجرلا عقي مل .ريسفتلا
 كلاملا اونوكيل «نيرخآلا نم ًاديعب اهعازتناو اهكّلمتب ًاضيأ ةبغرلا مهتحاتجا

 طيحت ام ًامئاد تناك دقف دع اهوؤر ام ًاردان .اهحورو اهدسجل روخفلا

 ءاهب اتهم ناك ي .نيرخآ ٍلاجرب ىرخأب وأ ةقيرطب اهسفن
 جاوزلاب بغري ل ا .ةشتين ءاقتلاب اهتبغر ىلإ تراشأ دقف

 .هقيدصب ءاقللا ىلع تّصأ اهتكل هسفنل اهب ظفتحي نأبو اهنم

e vg 

 رلا نوكي «نيلجرلا دحأ اهب يلتخي ناک ٍةَرم لک يف .اهاقتلا دق نوكي نأ

 - ت
 تبتسم ۾
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0 
 ١  5رب

 صر و

 اهنا ةجردل ةقطاعلا

 ىبرخأ قارما دي
 ةنزنم ا ي ف أييهاضت

 ء٤ ك

aا  
 ع الطال ةبكم

 0 يا
 تحت دقف شالا

 اهتارقو ةلاسرلا
 انآ کاک
 نم ةبوتكم تناك
 :«فغشلا قامعأ

 تاحلطسلم ا رثكأبو
 دقف «بح اب ًاداقتتا

 فطاعتلا اهكرح

 تناك اهل ٌةيادب

 ردصم اما ملعت

 تناك نمو ةئاسرلا
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 دعب نکل ؛بطاخت
 تاملكلا ةوُصس إف

 تناك تأرق يتلا

 اهنأ ةجردل ةریبک
 يف اهبلقت ت راض

 نم لیختو اهنهذ

 لاجرلا نم بفنص يأ
 ًارداق ناك ىّنَح وه

 بح اظاقيإ ىلع

 يه ءاذهك میظع
 هع تا اھ
 نودو ؛ةظحللا كلت

 ةلاسرلا نأ بير
 رثكأ روم تناك
 ناك ول اس ريثكب

 اهل اهبتك دق باشلا

 امك امو :ةنيفي

 ضعب يف ثدحي
 مسلا 9 نايح 7

 لتفي ريمألا لتقل علا

 ,هماعط قّذتي نم
 ةأرلا ٌتإف كلذك

 نم تبرش ةنيكسم ا
 ریسک اهعشج لالخ
 .ىرحال دعلا بح ا

 لوقت نأ اناسع ام
 ١ ؟اذه نم رثكأ

 ل
 رومألا تروطتو
 نم ديدعلا نأ ةجردل
 تايرخ ل ءاسنلا

 نيتاه ىلإ ةفاضإ

 دهج ا ةياغ نلذب

 ب اوقتلا نيذلا| E E اوناك اهب
 .ةروصلا ةّيفلخ ىف رخآلا

 : ةنئاشلا اهتقالعب نوفرعي مهتبغر ةدايز ىلإ الإ د دؤي مل اذهو «ةشتين عم

Eلوح «هباشم وحن ىلع ءاهل ديورف ليم .ةشتين ىركذ ةمحازمبو  
 اميف .اههابتناب راثكس ل يا ا ل

 اهتيجيتارتسا ّنكل «ةيافكلا هيف اجب ةباذجو ةيكذ تناك دقف :مولاس ٌصخي

 اهب ةبغرلا لعج اهينإ نيدّدوتملا ىلع تاقالعلا نم ثلثم ضرف يف ةمئادلا

 اهنوكل .ةّرقلا مامزب كسمت تناك ءاهيلع نولتاقتي اوناك امنيبو .ًادج ةّيوق

 .دحأل ةعضاخ ريغو عيمجلا نم ةبوغرم
 تارابتعا ًابيرقت لاوحألا عيمج يف نمضتت رخآلا صخشلاب انتبغر

 .نيرخآلا رظن يف نيباذج َنوربتعُي نيذلا ءالؤهل بذجنت نحن :ةّيعامتجا
 ءارهلا لك قّدصت نأ عيطتست .اديعب مهفطخنو مهكلمتن نأ يف بغرن

 م ناف ءةياهنلا يف ن کل ةبعرلا نع هقيدصت يف بغرت يذلا يفطاعلا

 ةينانأ نع قالخألا eG .عمطلاو رورغلاب قلعتت ةبغرلا

 لبق نم ثبوغرم كاب مهولا .كحلاصل اهمدختسا ةطاسبب او «سانلا

 كمسج وأ ليمجلا كهجو نم كاياحضل ٌةَيبذاج رثكأ كلعجيس نيرخآلا

 قلخ لالخ نم نوكت مهولا كلذ قلخ يف ةيلعاف رثكألا ةقيرطلاو .يلاثما
 اذه نأ مك كردت كتيحض لعجإ يفخ لكشبو «رخآ ًاصخش ضرفإ :ثلثم
 نأ ةرورضناب بجي ال ثّثملا ىلع ةئلاثلا ةطقنلا .كديري رخآلا صخشلا
 0 كتاحوتف رهظأ يا ق ظحأ ليقع ادحاو اخت نوكت
 سفانتت كاياحض لعجا .ةيوغرملا نم ةلاهب كسفن فّلغ ؛ىرخأ ةملكب

 5 ڭا خفا .مهسفنأل كلك ككلمتل نوقوتيس .كرضاحو كيضام

 اعضوم كسفن لعجت نأ يف لَّشفإ .مهتضبق نم غورت تمد ام ةميظع ةوق
 تابلقتو تاوزن دبع فاطملا ةياهن يف حبصتسو ةيادبلا نم ةرشابم ةبغرلل

 نودقفي يتلا ةظحللا يف كنع نولختيس  ةيرخسلاو ةقفشلل ريثملا كيبوبحم
 .مامتهالا اهيف

 .هب بجعم وه رخا صخش

 دراريج ةينير -



 . ةيغرلل عضومك رهظا

 ءاوغإلل حيتافملا

 نمانلا تابغرو قاوذأب لئاه لکشب رئاعتو :ةيعاشجا تاقولخم نحت
 هملكي ال «هذحول 6-0 ىرت تنأ اک ًايعامتجا عمت لتخت .نيرخآلا

 اس دج

 ايتاذ ةققحتملا ةلز زعلا نم ون دجوي

 الأ ؛لحأ هقفاري نأ دود ناكملا يف ميهي يذلاو «تقولا نم رم »و

 ؟بتَجَتُم ره اذا هداج ول ' وه اذامل ؟هنأشب !

 عم ٌةثداحم أدبيو هيع مهدحأ قفشي نأ ىلإ .ببس كلانه نوكي نأ دب ال

 نم رجا
 امدنعو .اهتاقيلعت ىلع نوكحضي مه .سانلاب ةطاحم ٌةأرما ناكملا

 .اهدوسي يذلا حرملا مهبذج نأ دعب :ةعومجملل نورخآ مضني ,نوكحضي

 .ببس كلانه نوكي نأ دب ال .اهنوعبتي سانلا ناکا ىف لّقنتت امدنع

 انه نوكي نأ ا ةرورضلاب سيل ِهّنإف طلا «نيتلاحلا اتلك يف

 «قحب ةرحاس صئاصخب ىلحتي دق اجلا لجرلا .قالطإلا ىلع ثٌببس

 يه ةتبوغرملا .ملكتت نل حجرألا ىلع كتكل ؛هعم تمّلكتو ثدح نإ اذه
 وأ يهابتل | نم عون يأ وأ «هلعفت وأ هنوقت ام عبنت ال يه .يعامتجا مهو

 .كب نوبغري يرش الا سانا داب ساسحإلا نم عبنت ام ردقب «يتاذلا جيورتلا

 نأ كيلع بجبوتي «ةبغرلا ىلإ .قمعأ ٍءيش ىلإ كاياحض مامتها لّوحمت يكل

 هن ركب هسا نيف .هنوهتشيو نورخآلا هّرعي صخشك ك كنوري مهلعجت

 ام نيرخآلا نم ذخأت نأ ثحن) سفانتلاو (نورخألا هتحي ام بحن) ةاكاحملا

 ننكر يف كلانه دجوي نکل .هيف بوغرم ريغو اضوفرم ودبيسف

 نع ادع ت نأ ءانيدلاو مامتها ركتحن نأ ديرن انك «لافطأك .(مهيدل

 لاوط رركتيو «ةّيرشبلا ةبغرلا للختي اذه ةسفانملا يح .نيرخآلا ةوخإلا
 ىلع كنوري مهلعجإ ,كهابتنا ىلع لوصحلل نوسفانتي سانلا لعجإ .انتايح
 .ةيبوغرملا ةلاه كّفلتس اهدنع .نيرخآلا عيمج لبق نم ٌبولطم كأ

 رثأ ءىشلا اذه مس .كيلزاغم ىّتح وأ كءاقدصأ نونوكي دق كوبجعم

 نيعأ يف اهتميق تعفر «نويلوبان تحأ «تربانوب نيلواب .(كلمرحلا) ميرحلا
 يف نيهّلولا لاجرلا نم ٍةعومجمب ماودلا ىلع اهسفن ةطاحإ لالخ نم لاجرلا
 ًادبأ كلذ لعفت نكت ملف ءىّشمتتل تبهذ اذإ .تارهسلاو ةصقارلا تالفحلا

 اوناك لاجرلا ءالؤه لعل .ةثالث وأ نينثا ةقفرب امإو ءدحاو لجر ةقفرب
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 بتحب رفشلل ةيانعلاو

 كثلندو اجرا اد

 ا كين yi ل
 نم تايرخ )اب هياكل

 نم نهب ءآ۔اتفاو ههج

 «یرحن' دهج

 ةردغنك هيلع نرجاشتف

 ةيسصلا رجاشتي مك

 0 ا ر
 .ررحلا ىلع

 .ىنويليتساك رازٹلب -

 ب 5 : ةيشاخحلا رجع ناک
 9 م -

 لب جروج همج ر

 س نوكيس

 لكشب كتحلصم
 دا يلع مك

 اهب ىظعت فوس يتلا
 ءاسنئا ددع“ يفصوب

 « كنببحي ىناوللا

 ةقادصلا ضورعتو

aاهنمذق يتلا  

 ا اذه ّنأل ؛كل

 یدل ميظع 0

 لجرو «تاديتسلا

 نكلو «قفيقح ٍدجم
 اهناب ًاضيأ اهعنقيس
 فرتب ىظحن دق

 سفن يف اهجاردإ
 ا
 سفنب ىرطُسس
 ةرضح يف «ةقيرطلا
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 ثانإلا كتاقيدص

 اذه :ةتايرغخألا

 ىلإ اهجهبي فوس
 ردجي الو ںییک ذح

 نإ اجافتن نأ كب
 اهباجعإ ترهظأ

 يمرب كتيتصخشب

 كقنع ىلع اهيعارذ
 .ةظحللاو رتا يف

 نونف ءزيتنوم االول -

 عم ءلامج لا رارسأو
 يف لاجر ىلإ ةراشإ
 راهبإلا نف

 دراريج [ هينيرإ هبغر

 ديلقتلاب ةمسّتلا

 ثدع ةاكاحاو

 رثصنع بغرب امدنع
 هل ءيشب يدارفإ

 لبق نم ڳوغرم

 اده يف هيلإ راشي

 ىلع ةبغرلا خاص

 لاعفأو ينامأر ارغغ

 بيليف لوقي .رخالا

 لأ ترايالوكال
 ةيتساسألا ةيضرفلاو

 روهشم ا دراريج ليلح

 ةيغر لك [دا يهز

 اك تناك مهتيؤر ؛تایلیفطو نيدعاسم درجم ىّتح وأ «ةطاسبب اهءاقدصأ

 اا ٌقحتست ةأرما «ةبوغرمو ةنّمثم تناك اهّتأب يحول
 ل نم مامتهالل ةراثإو اكن سانلا رثكأب هدفا طاح اا ةلوعراو

 اا كن ينعي ناك ةتلخادلا هتقلح نم ا نوكت نأ .مهداجيإ عا ءاطتما

 اهنع دب هحل ةا نکل فصتنملا يف هسفن عضو لالخ نم ا

 سانلا ةبغر راثأ .ههابتنا ىلع لوصحلل سفانتي عيمجلا لعج دقف ءاهّلك
 .ءافكنالا لالخ نم هكالتماب

 اضيأ فدهتست امإو ءبسحو ةيسفانت ٍتابغر رفح نل هذهك ٌتاسرام

 لمحت عيطتسن .تاذلا ريدقتو رورغلا :سانلا ىدل ةسيئرلا فعضلا ةطقن

 ساسحإلا ّنكل :رثكأ لام وأ ءربكأ ةبهومب ىلحتي رخآ ًاصخش ّنأب روعشلا
 ال ٌءيش كلذف - هب ىّلحتن امم ةيبوغرملا نم ربكأ ردقب ىّلحتي ًاسفانم ّنأب

 ءويلشيار يد قودلا رّبدت ءرشع نماثلا نرقلا ةيادب يف .لمتحُي
 ناك ام ابلاغ هلبألا اهجوز ّنكل ءيشلا ضعب ٌةّيدنم ٌةَباَش ا «ميظعلا

 يتلاو «يولعلا قباطلا يف اهتراج يوغيل فنأتسا كلذ دعب .اهنع ًاديعب
 نم بهذي ناك هاب ناتأرملا تفشتكا امدنع .رمعلا لبتقم يف ٌةلمرأ تناك

 ناك ًانأش لقأ لج .هاتهجاو دقف .ةليللا سفن يف ىرخألا ىلإ ٍةدحاو

 .ةبغرلاو (وهزلا) رورغلا ةّيكيمانيد مهفي ناك دقف ؛قودلا سيل نكل «برهيس
 اذكهو :ىرحالا لصفي هئا ر وعشلاب ٌةبغار تناك نيتأرملا نم ةدحاو الو

 نآلا نهّنأ فرع نأ دعب ءرْفصم وحن ىلع ةّيثالث ةّيسنج ةقالع بيترت رّبدت

 امدنع .هدنع ةريثألا ةدحاو لک نوكت يك امهنيب اميف ناعراصتتس اتناك

 نولعفي مهلعجب نأ علم كنإف كحل ىلع و سانلا وهز نوكي

 متهاف ءاهب متهم تنأ ةأرما كلانه ناك اذإ «لادنتسل ًاعبت .هديرت ٍءيش يأ
 .ةئلدم ةبغر ريئيس كلذ .اهتخأب

 نم ٍةلاه قلخ يف ةلاعف ةقيرط وه  ٍوغمك ديجما كيضام  كتيص
 ههجو ببسب سيل «نيلف لوريإ نملك ىلع نوشفناب الا تمر . .ةّييوغرم لا

 حس يندم اكو دلا يف هتاراهم ببسي سيل ديكأتلابو «ميسولا

 كلت خا نإ ام .مواقُت ال هتّيبذاج أ ندجو تايرخألا ء اسنلا ناب نملع



 .هيلإ نيتأي نك ؛كلذ دعب تايتفلا ةقحالمل أرطضم دعي مل ىّتح «ةعمسلا

 ّنأب نودقتعي نيذلا لاجرلا

 ضيقنلا ىلع .امامت نوئطخم مه «هيلع متع دا عيادي امانا وع

 «رييسنبنوم يد ةقود .ةّيبذاج رثكأ اد اذهك ًاتيص إف ءكلذ نم
 فعلا ليزومدم ا

 اهدجي مل اذإ :ةجعزم ةركف اهوفص تركع ام ناعرس نكل «نازول ع عيلخلا

 اهيف دج وي هنأ ةرورضلاب ينعي اذهف ,ةنمتحم ةبيبحك نازول يضام لثمب لجر

 REE يف اهاعفد رصحلا اذهو قلقلا اذه .ام للخ

 ءاليخ ةلأسم نوكي نأ هنكمي تاحوتفلا نم ميظع وغم يدان يف ًاوضع نوكت

 بات رتو مهفاخت ءاسنلا لعجيس ةعالخلا تص 2

 ةقادصب عاتمتسالاب تادب ءرشع عباسلا نرقلا اسنرف نم «

 رلا اذه ةبيبحك نمسا عيذي ناب ةحعلا هذهب ءادعس نوكن .ءايربكو وأ لج

 كتكل ءةجردلا هذهل ةيرغم نوكت ال دق ةصاخلا كتعمس .ةأرملا هذه بيبح

 اودجو دق رثك نيرخآ «نيرخآ ناب .كتيحضل يح
 يش دجوي ال .نئمطم يش

 .لوخدلا مدعب كعانقإ ىلع ًةردق رثكأ ةغرافلا تالواطلاب ٍءيلم معطمك

 دصتقم لالغتسا :ثلخملا ةيجيتارتسا ىلع ٌميونت وه تانيابتلا مادختسا

 وتل ةقيرط دجوت نأ بجي

 ه6 ٍ 0
 اذه .هيف ثروغرمو بادج صخش كنا

 ثدح يف .ةنراقملاب كتيبوغرم زرعي دق نيباّدجلا ريغ وأ ءايبغألا سانلل
 عم تالا كفاح لعضو نأ ىلع صرحا «لاثملا ليبس ىلع ؛ىعامتجا

 .كتيؤرت ًاجهتبم كفده نوكيسو ذاقنإلل لاعت .لوانتملا يف لمم صخش رثكأ

 زناهوج یدل ناك ءدراجيكر يك نيروس بتاكلل «يوغلا تايتموي يف

 اهيلإ دّدوتلا ىلع دراودإ هقيدص عجش ر ةعفايلا ايليدروك هاجت تاططخم

 عيباسأ ةدع ؟هنم سوئيم لكشب ديلبو ل لوجخ هنأ ملعي ناك هنوك اهتفطالمو

 ءرخآ صخش نع ًاثحب نافوطت اهينيع لعجتس دراودإ ةفطالمو ةلماجم نم

 زناهوج دمعي .هيلع اهانيع عقت نأ ىلع زناهوج صرحيسو ءرخآ صخش يأ
 ىلع يوتحي نر ٌيعامتجا ٍطسو يأ ّنكل «ةروانملاو يجيتارتسالا طيطختلل

 .ايعيبط نوكي داكي لكشب اهنم ةدافتسالاو اهمادختسا عيطتست تاضقانتم
 ةقيشعلا تحبصأ رشع عباسلا نرقلا نم نيوج لين ةّيزيلكنإلا ةلّئمملا

 رثكأ اهالعج اهفلكت مدعو اهتفارظ نأ يناثلا زلراشت كلملل ةيساسألا

 زلراشت طالب تادّيس نم ديدعلا عم ةنراقملاب ساقي ال اجب ٌةيبوغرمو ةيبذاج

 ناك يذلا ىليثمتلا

 .اهلوشن يف ببسلا

 «لردنام سمياج 5

 فرشلا

a 56 3 
 تيب جرا نم نثر دص نأ جعرلا ٠

 بحي ديدج ا

 تلا كلا: وعلا

 ىف ءايشألا لضفأ



 ءاوغإلا نف ه٠ 0

 ناجم اب ةحانم ةايح ا

 سمشلا ؟ءيمجلل

 .عيمج ا ىلع قرشن
 ال ددع ةقفرب ءرمقلا

 «موجنلا نم ىصحي'

 شوحولا ىتَح دوقي
 له .ىعرم ا ىلا

 ركفت نأ كعسي
 8-3 لمجأ ٍءيشب
 قفدتي هنكل ؟ءانا

 له .هرسأب ملاعلل
 نذإ هدحول بح ا

 سلتخم يش
 مم الدب قورسمو
 رخف ردصم نوكي

 ءطبضلاب ؟ةداعسو

 ًامامت هيلع وه ام كلذ

 نس ایا درا ال -
 ىف ةولح ا ءايشألا

 نكي ملل نإ ةايقنأ
 نيرخآلا سانألا

 .اهل نيدساحب

 «سوينورتيب -
 ةمجرت «نوكيريتاسلا

 ناقيلوس .ي .ياج

 (ياهغناش نم) غنيك غنايج ةلثمملا تقتلا امدنع .تايعّدملاو تاجّتشنملا
 ؛هيوغت ىّتح ريثكلا لعفل رطضت مل اهتإف 7 ماع ىف يف «غنوت سوا

 ريغو ؛لاجرلاك نيدتري ّنك ناني يف يلبجلا هركسعم يف كاا
 ناعرس يذلا يام ءاوغإل ًايفاك ناك هدحول اهيلإ رظنلا .لادج الب تاّيوئنأ

 اإ تايلعف : :اهنم ديفتستو تانيابتلا مدختست يكل .اهلجأ نم هتجوز رجه ام

 (رج ملهو ةهاكفلا سح) ةزيمملا تافصلا كلت ضرعتو روطت ¿ نأ

 ةعومجم راتخت نأ وأ «ةّصاخلا ةّيعامتجالا هير يرحل نوكت يتلا

 كصئاصخ اهيف نوكت

 َّنأل «ةسايسلا ملاع يف ةعساو تابعشت هيدل تانيابتملا مادختسا
 نا مدعت .ةبوغرم ودبتو يوغت نا اضيا اهيلع بجي ةّيسايسلا ةيصخشلا

 ب .كوسفانم اهيلإ رقتفي يتلا صئاصخلا ىلع دّدشت

 تجوز نف اذل ءلوؤسم ريغو ًارورغم ناك ءرشع نماثلا نرقلا يف ايسور
sy :دامتعالاب ٌةريدجو  

 ةحاطإلا دعب 7 ماع ىف ايسور ىلإ نينيل رييدالف داع امدنع .اهيلع

 مل ام طبضلاب اذهو - طابضنالاو مسحلا رهظأ دقف «يناثلا سالوكين رصيقلاب

 يف يكيرمألا يسائرلا قابسلا يف .تقولا كلذ يف ٍدئاق يأ هب عمتي نكي
 هزعلا دطوملا ناغير دلانور تلعج رتراك ىميج (دّدرت) ةريح َنإف «1980 ماع

 وأ كتاملك ىلع دمتعت ال اهنأل لئاه لكشب تانيابتملا يوغت .ًابوغرم ودبي
 هور یر ام: نعزيو:«عاو :ريغ لكشب روهمجلا اهؤرقي .كسفنل كجيورت

 نم عفري فوس هيف بوغرملاو ىهتشمل ةشملا رهظمب كروهظ إف أريخأ

 و نأ فاق ي حرطت يا ةينكلا اكمإب نوكي ام ااغ نكل «كتميق

 ىلع وب ؛اريثك كارت كفادهأ عدت ال (.كتميق ىلع) ًاضيأ اذه ىلع

 ءيشلا .مهلوانتم نع ٌديعبو .هغولب ب نكمي ال ٌةيش كأ ىلع رهظا «كتفاسم
 ومعلا هجو ىلع رثكأ ُهَّدَقُي ةبوعصب الإ هيلع لوصحلا نكمي ال يذلاو ردانلا

 .ٌعشتس يلاتلابو «ةردان ةيعيبطلا ىك

 رسصتيف ناك يذلا يناثلا رتيب



 33| ه تاثلثم قلخإ  ةبعرلل هضومك رهظا

 يذلا ءيشنا ةيلادملا :زمرلا a كرا د ساما جدلا عت 4
 هم ب م اهيلإ رظنت ناو «ةيثادم اب زوفلاب بغرت كلعجي

 نيسفانتما دهشم ره دياع لوصخ ا قحتسي ِءیشک

 ةه لومغ SE ص عفادب ء رض اا ..يرحخألا
 قم اوبعري 0 رر س e 8 Dae ر

IE 1دع ةيلاقلا يكل ارامل ىلع يسجل زاك نا هدر يللا صو عا والخل ا  

 انداقسما لطف ام قاذ نال عا لع اع اشا ترلان
 :نودتحازلا امج فا قي دق لا كلذ ألو أ اانا

 ٍمهيعس يف لاقط ل نقم: اماه نونوكي نا قوت كي مدع

 مه :ةيمارغلا مهتاقالع يف .نورخألا هذخاي يذلا ماعطلا ءارو
 /اباذج دورخ الا اه/هدجي نشا ةأرلا وأ يذلا لجرلا ءارو نوعسي

 ي
/ 

 نع لوقن امدنع .مهءارو ىعسي' ال نيذلا كئلوأ نوكرتيو هب
 نيرخآلا نأ وه حب هينعن ام إف :ةب/باذج هنآ ةأرما وأ ل جر

 :ةدّدحم ةيتصاخب نوعّمتي مهنا وش ببسلا سيئ .مهب نوبغري

 ثيدح ا يرل قباطم زارط عم نومجسني مهنآ وه ببسلا او

 .رضاحخ! تقولا يف

 .ريهامج ا سفن ملع يف ثحب :ةقاعلا نمز «يشتيفوكسوم جريس -
 سواهتياو يس .ياج ةمجرت

 بالقئالا

 .نيرخآلا نويع ىف ًابوغرم ودبت نأ يرهوجلا نم .بالقنا دجوي ال



 ىضرلا مدعو قلقلا رثأ  ةجاح قلخإ

 وحن ىلع يضارلا صخشلا
 ماجسنالا مدعو رتوتلا .هؤاوغإ نكمي ال لماك

 رعاشم مهيف رِثأ .كفادهأ لوقع ىف اسزغي نأ دب ال

 مهتايح :مهسفنأ لايحو مهفورظ BE مدعو طخسلا

 اوحبصأ دق «هابص تايئاثم نع اوداح دقل «ةرماغم ا ىلإ رقتفت

 زيحلا كيطعت فوس اهقلخت ىتلا ةءافكلا مدع رعاشم .نيلع

 يا a كيف نوري مهلعجتو ءكسفنب ستل
 قلل ناحيحصلا ناعطَملا مه قلقلاو ملألا

 عيطتست يتلا ةجاحلا عّئَصُت نأ ملعت

 هد نا



 ءارتلكنإ د سو يف .دووتسيإ عت

 ناك . ا يبرأ 0 رم عونك 0 ا اد ريكي ناك

 لّضفيو و ناك لب «ةينايبصلا

 يتلا محفلا نع ميجنتلا ةدلب يف
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 هناريج اوناك نيذلا زربماش ةرسأ روزي ناك ام ًابلاغ سنارول .هئاقدصأ و

 اولقتنا نأ ىلإ

 ىلع اهلمَخو «ةّيدجو ةلوجخ تناك ؛يسيج ًةّصاخو ءزربماش ةرسأ تانب
 سنارولب يسيج قلعت ىمانت .ًاعتم اد ناك ذي ةف (حاصفإلا) حاتفنالا
 .نيزيزع نيقيدص احبصأو .نينسلا ربع ديعب د ىلإ

 يتاللا تانبلا ةبحص

 عم سردي نأ بحي ناك ةد تل عر قل[ ةووكست] ف

 ةيداحلا ىف ناك يذلا - سنارول ثأي مل ء۱906 ماع نم موي تاذ

 . ىسيج عم هتساردل داتعملا تقولا ىف  تقولا كلذ ىف هرمع نم نيرشعلاو

 .هسفقن ةريرسب ىصضمي هلعجت کل اهرود ناح نالا .اتماصو لابلا نوغشم

 نم ؟اهلبقتسم نع اذام .ةياغلت هنم ٌةبيرق حبصت تناك اهّنَأِب رعش :ًاريخأ ملكت

 .ءاقدصأ دّرجم اوناك مهال لاق اذكه وه سيل ديكأتلاب ؟جوزتتس تناك

 اولظي نأ عبطلاب بجي .نيرخآلا ةيؤر اهنع عني نأ هلبق نم ًافاصنإ سيل هّنكل

 يأ) نوكت ا ل

aتر ا اورا ا  

 ترعش ؟هب ركفت نكت مل اذامل ؟اهلبقتسم نوكيس فيك .كوكشلا اهباتنت

 .اذامل فرعت نأ نود «جاعزنالاو قلقلاب

 ا ¥

 اذإ كح لا يف ع 2

 ايدج ولو 2 ناك

 وه متع وأ هيد اب
 قرنا ةبرج . هيلع

 نم اخت بح ا يف
 يأ «ديدش طابح)
 ىلع ةردشلا مدع نم

 هميق يد ٍءيش داجيإ
 .ةيمويلا ةايح ا يف
 ةيتباقلا «ضراع»

 وه عا ىف ع رقولا

 لعفا ةيعاو هبغر سيل
 ةبغرلا يأ ءاذه

 ءانغإب ةديدشلا

 ره او ؛اتایح

 قيمعلا ساسحإلا

 مدعبو ةميقلا مادعناب

 نيمث ءىش كالتما
 كالتما مدعل راعلابو

 اذهل ...اذهك ٍءيش

 ثدحي «ببسلا

 بح ا يف عوقولا
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 ارارکت رثكأ لكشب

 «نيعفايلا سانلا دنع

 وحن ىلع كاشل

 نقثاو ريغو «قيمع

 ام ايلاغو (مهتميق نم

 نم نولجخي

 سفن 8 3

 ىلع قبطني ءيشلا

 تائعفلا نم سانلا

 ىرخ 1 ةيرمعلا

 ایش نودقشي امدنع

 امدنع - مهنايح نم

 وأ مهبابش يهتني
 نوؤدي امدنع

 وكسيَسْناَرف-

 يف عوقولا «ينويبلا
 ةمجرت بحمل ا

 يتونك سنارول

 نأ بحلل نكي اذام»
 .انأ تلق «؟اذإ نوكي
 «؟ناف ءىشف

 ءراسح) ©. تاهيه)

 يف امكو (؟اذام

 وه «,ةقباسلا ينلثمأ

 رطل فصتنم يف
 وه امو باف ره ام نب

 سم عون يأ «.دلاح

 اي ءاذإ نوكي ةنونيكلا

 ور وهو (؟اميتويد

 ؛طارقس اي «ةميطع

 ٍةعيبط يذ ٍءيش لك

 كلا اهدقتنا .رّيغت دق ناك ٍءيش ل ک ّنكل «ةرايزلاب | نسوا عكا

 نم ون يأ iS ةيحانلا نم اج ًةباذج نكت مل .ةدراوو ةدراش

 درجم ن ل رثكا ىلإ إ ةأرملا aE حاتحي لجرلا ؟لاح َهَي أ ىلع نوکتس تاجوزلا

 . . س م ءقحال ٍتقو يف ءامدنع .لقأ لكشب نايقتلي اذخأ .ةبهارب اههبش .مالكلا
 ةحارلأب ترعش اهتإف .ندنل جراخ ةسردم يف ملعمك ةفيظو سنارول لبق

 هنا ىلإ حمو «عادولا :اهل لاق امدنع هّنكل .تقولا ضعبل هنم صّلختلل ًاَيئزج

 ةّيعوبسا لئاسر لاسرإب ادب اهدعب .تكبو تراهنا .ريخألا عادولا نوكي دق

 نوكتس ّنهادحإ لعل ؛ّنِهِب ىقتلي ناك ىناللا تايتفلا نع بتكي ناك .اهل

 اهلبقتسم ا 5 ا ا ا اک

 يف دووتسيإ ىلإ داع .ميدقلا حرجلا كاذ كلذب ًايكان «لوصوم وحن ىلعو

 ناك نم يه يسيج نا رّرق دق ناك .اهراز امدنع ًالآهتم ادبو «داليما ديع
 بط .ةيادبلا نم اهيلإ حن ناك عقاولا يف هناو ءاهب 7 هيلع يغبني 5 0 : 2 3

 بتاكك ةينهملا هتريسم نأ نم مغرلابف وا ضعي اًرس رمآلا ايقبي نا اهنم

 نأ كشو ىلع تناك ىلوألا هتياور) دوعصلاب ٌةذخآ تناك

 نالعإلا اذهب ةّرغ نيح ىلع ىسيج كدا .لاملا نم ٍديزم ىنجل ةجاحب ناك

 نيقشاع احبصأو ءيش لك ىلع تقفاوف «ةداعسلا اهترمغو ئجافملا

 تالاصفنالا .تاداقتنالا :لاح َةّيأ ىلع ميدقلا طمنلا رّركت ام ناعرس

 ماكحإ ةدايز ىلإ الإ دوي مل اذه .ىرخأ ٍةاتفب ًاطبترم ناك هّنأب تاحيرصتلا
 نأ دعب 1912 ماع ىف كلذو ًادبأ هارت الأ ترّرق اريخأ .اهيلع هترطيس

 ةيناذلا هتريس هيف لوانتي يتلا هتياور يف اهاّيإ (هفصو) هريوصت نم تجعزنا

Eهنأ الإ «(رشنت  

 .ةايحلا ىدم اهقفار ًاسجاهو ًاسوه لظ سنارول ّنكل .ءابحأو ءانبأ

 تأرق دق تناك ءول ىفيآ ىعدُت ةّيزيلكنإ باش تأدب 1913 ماع يف

 كلذ يف .باجعإلاب رجفتت اهلئاسر تناكو «هعم لسارتلاب «سنارول تاياور
 از نوف اديرف ةنورابلا «ةينانأ ٍةأرما نم ًاجّوزتم سنارول ناك نيجحلا

 اهينمت نم را ىلع ول أجاف يذلا رمألا ءايلاطيإ يف هتجوزو هروزتل اهاعد

 هب ءاقلل ٌةفّهلتم ةفّهلتم تناك اهتكل ,رخاب وأ ل ركشب ًاناوجنود ناك هّنأ تملع .هل
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 اغ اذا ناک ويقف دق وت اک یاو نكي توغو: "كلت

 ناهّرتتي ؛ذخأ ام ناغرس .ضماغ لكشب يوثنأ تناج .هيق ناكو ءناعقا

 اناك امهنأب ترعش .اهيلإ هسفن ةليخدب يضفي و ولب قثي سنارول راصو ف

 لیح رلاب چھت نأ لبق احلف ر نمو .اهدعسا يذلا رمالا .نيميدص دكاحبصي

Eةّيوفعاللا يف ةياغ تناك - تاداقتنالا نم ةلصلس هيلع كن , 

 يتلا كدت نم لقا اهتّيرشبو 1 لهسيو

 ىف اهيف هأر دق نوكي نأ نكمي يذلا ام اف هلاق ام ناك دقف  ةياغلل

 يا ىلع يه تناك نم ؟لّرألا ماقمل

 ضي اثاسرلا ناسرإب ہر ٌرمتسا سنارول نکن  غارفلاب

 ناك عيش ل اك نم مغرلاب ءنونجب هتح يف تعقو اهّنأ تكردأ ام ناعرس
6 

 ؟هيبسب امنو ءاهل هلاق امم مغرلاب كلذ نكي مل وأ .اهل هلاق

 0 يرَم  نوتلديم نوج بتاكلا ىقلت ء1914 ماع يف

 «قايس ّيأ نع جراخ لكشبو «ةناسرلا يف .ميمحلا هقيدص ناك يذلا

 مم ةيفكلا هين تو غو ةفظاعلا دغ متوكل رماح نرحل دم ا ڑول

 رعشا مل» دعب اميف يرَم - نوتلديم بتك .دليفسنام نيرثاك ةيئاورلا

 تناك دقل .ههاجت رعشأ ةلاسرلا هذه ينتلعج املثم 0 يلجر لايح أادبأ

 2 ةبسنلاب اديرفو ًادیدج اعيش

 .توبورلا دنع ءاهتافرصتب ادج

 رعشت يهو ايلاصيإ ول ترداغ .لاح

 «هتج وز

 هاب رعش دقل «.كلذك لظتل تناكو ؟ يتب رجتن

 نم سنارول یار املك .بحلا نم بیرغ جون نمکی سنارول تاداقتنا تحن
 .هريسفت عطتسي مل بيرغ ٌيدسج باذجناب رعشي ناك ء!دعاصف نيحلا كلذ

 ناك سنارول رحس تحت اوعقو نيذلا لاجرلاو .ءاسنلا ددع .ريسفتلا

 عيمج يف .اجغزمو ا نوكي نأ هناكمإب ناك مك ىلإ سايقلاب الهذم

 لدابت «ةحيرصلا ثيداحألاب  ةقادصلاب أدبت ةقالعلا تناك ًابيرقت تالاحلا

 ناك ,اهّلك نكي مل نإ تالاحلا مظعم يف «جث نمو .يحورلا طبارلا ءرارسألا
 دق نوكي .ةيساقو ةعذال ةّيصخش تاداقتناب هّوفتيو ةأجف مهّدض بلقني

 العف ًةحيحص تناك ام ًابلاغ تاداقتنالاو «نيحخلا كلذ يف ًادّيج مهفرع

 37 e ىضرلا مدعو قلقلا

0000 
 فص لوحي ةيح هر

 كل . انآ تل

Eام عو هيوص  

 صو ٤
 يشحن «يه تباج؛

 مويلا يف .كربحأس
 هنا تنل قلل
 تناك «تيدو رفا

 دام میم ةهلألا

 هليخا مهن نمو

 نبأ وه يدل
 دعبو ر تحن ر

 ةفافلا تمدق عاشها

 لأ كعب 3 لسمو تت يک

 تناك ةلفحلا ن ذأ تأ

 ىلع تفقوو «ةرئاد

 ناك نال . باي 1

 اناركس ةليح ا إ

I 

 زج يهلرلا قيحرلاب

 لا لوقا نا

 E ا لا
 فشتحي م كديبنلا

2 / 

 ىلإ بهدف - دعب

 هبلغو « سوير هفيدح

 ا 7
 نإف اذكهو .مونلا
 هعم تمان ةقافلا

 اهتلاح نم فيفختلا
 بحل لآ ام .ةسئابلا
 داليم موي يف نوكت

 لا ايو «تيدورفا
 ًافغش ًاضيأ هيدل

 «ليمج وه ام ًايرطف

 لامجمب ي ىلاتلابو



 ءاوغإلا نف ٠ه 8

 دقف ءاهسفن تيدورفأ
 / اهعبات حبصأ

 ءادّدجم يدار

 هوبا ةليح لا نال أرظن

 هنإف «همأ ةقافلاو

 فتاه لمحي
 امئاد وه .نيتفصلا

 نوكي ام دعبأو «ريقف
 ًاساشح هنوك نع
 ليڪتي امك ءًالبمجو
 وهف «سانلا مظعم
 «ديرشو بفاح .حلاك

 ريرسلل رغ هجيتنو

 يف ًامئاد ماني هنإف

 «ضرألا ىلع «ءارعلا
 :تازيألا تابتع ىلع

 رق ع ناقل ولو
 دخ هما رثأ یف

 يف شیعبو نالا

 هنآ اجو «نكل وعلا

 طوخ هنإف «هيبأ نبا

 هسفنل لصحيل ًامئاد

 ٍليمج ِءيش يا ىلع
 ءيرج وه ؛نسحو
 ذإ «دقسو يموجهو
 ليح ا ركتي ام ًامئاد
 «.عرابلا دايصلا لثم

 ةودنلا ,نوطالفأ -

 نوتليماه رتلاو ةمجرت

 اهمسقت يتلا دوقنا

 نيفصن ىلإ لافطألا

 - ًاراكذن حبصت يكل

 فايا ىدل اغا تيس نك ناعما فک ا

Eاوناك .ام يللخ نم نوناعي مهنأب روعشلا ةجيتن ءرصحلاو قلقلاب  
eةلاخلاب اتما مهساسحإ لزز نأ دعب يلخادلا (ماسقنالا) قّمتلاب ن  

 ءاذهل هلعف ببس نع بجعت يف نولءاستي ةراتف .(ءايوسأ منهناب): توسل

oد تاتا هلل لل اا س  

 0 نوک هنق راز وا ةلاسر e اوناك :مهتاردقمو مهسفنأ ىف كشلا

 .رحاسلا داتعملا هصخش

 ٍةجاحبو نيَّشهو ءافعض اوحبصأو «ةفلتخم نيعب هنوري اوحبصأ نآلا

 لّوحتت تت نأ دعب :هيلإ مهّدشي ناك اهدنع . ةّرقلا يف ٌةياغ ودبي وهو ؛ام ٍءيشل

 لايح ةقثلا مدعب نورعشي ام دّرجمب .ةبغرلاو قّلعتلا ىلإ ةقادصلا رعاشم

 .بحلاب عوقولل ةضرع نونوكي «مهسفنأ
 لامعألل مالستسالا لالخ نم ةايحلا ةوسق نم انسفنأ يمحن انمظعم

 تحت نمكي نكل .نيرخآلا نع انسفنأ قالغإ لالخ نمو «ةيطمنلاو ةينيتورلا

 شيعن ال انّنَأب رعشن نحن .ةّيعافدلاو نامأاللاب عّورم ساسحإ تاداعلا هذه

 فصن راكفألا هذه بلجيو حرجلا اذه أكني نأ يوغملا ىلع بجي .ًاقح
 ريغو ةثجافملا هتانعط :سنارول هلعف ام اذه .لماكلا يعولا ةناخ ىلإ ةيعاولا

 .مهفعض ةطقن يف سانلا بيصت تناك ةيشحولاو ةعقوتملا

 ةيهبجلا هتبراقم لالخ نم ميظع حاجنب يظح سنارول نأ نم مغرلاب
 ةءافكلا مدع نع راكفألا ةراثإ لضفألا نم نوكي نايحألا بلغأ يف هنأ الإ

 تانراقم ىلإ حيملتلا لالخ نم «رشابم ريغ لكشب (ةقثلا مدع) دكأتاللاو
 تسيل كاياحض ةايح ّنأ ام ةقيرطب ءاحيإلا لالخ نمو «نيرخالاب وأ كسفنب

 برح ةلاحب نورعشي مهلعجت نأ ديرت تنأ .اهنودقتعي مه يتلا ةمظعلاب
 :رصحلا وأ قلقلا .اذه لايح نيقلقو ,نيهاجتا يف نقر مهسفنأ عم عو

 تاّرهنا هذه .ةبغرلا لكل ِبَمّوْملا وه ةجاحلاو صقنلاب ٌروعش وه يذلا
 هباشملا كمشب سدت يكل كل ًالاجم قلخت ةيحضلا لقع يف تاجاجترالاو
 لخاد ىلإ كنوعبتي مهلعجيس يذلا عابشإلا وأ ةرماغملل ةّيروحلا ءادنل



 339 ه ىضرلا مدعو قلقلا رثآ - ةجاح قدحإ

 اهكلي ا صئاصخ AEN ن لاخي بحل او ةيغرلا

 .اهيلإ رقتفي اهو رضاح ا تقولا يف ءرم ا

 طارقس ¬

 ءاوغإلل حيتافملا

 امم انسفنأب ةقث رثكأ انّنأ يعّدن نحن ؛عمتجملا يف ًاعانق يدتري عيمجلا

 سفنلا اوحملي نأ نيرخآلا سانلا ديرن ال نحن .عقاولا يف هيلع نحن
 يه انتايصخشو (انأ عمج) انتاونأ ّنأف ءةقيقحلا يف .انلخاد ىف ىتلا ةككشملا
 ءوغمك .غارفلنو كابترالا رعاشم يطغت يه ؛هيلع ودبت ام ريثكب ةشاشه رثكأ

 نأل ةضرع امئاد سانلا .هتقيقحو صخشلا رهظم نيب ام ادبأ طلخت الأ كيلع

 ام اعيش لأب رعشيو ءلامكلا ىدح ىلإ رقتفي عقاولا يف عيمجلا نال ووعي

 نكمي اهدنعو حطسلا ىلإ مهقلق بابسأو مهكوكش جرخأ .هلخاد يف ٌدوقفم

 الإ هبح يف عوقولا وأ هعابتا نكمي صخشك كاري نأ عددي لج

 ,ءاوغإلا فناتسي نا لبق .هنودقتفي ابو ام ةقيرطب مهسفنأب الَوا اوركف اذإ

 غارفلا كاذ اهلالخ نم اوحملي يك مهمامأ ةارم عضت نأ الوأ كيلع

 نالا نوعيطتسي مهنإف «صقن دوج ول نيك ردم اوحبصأ دق مهنوك .ىلحخادلا

 ناكملا كلذ لمي نأ عيطتسي يذلا صخشلا كفصوب كيلع اوزكري نأ

 نم (ةدعاسم نود) اندحول صلختن نأ .نولوسك انمظعم :ركذت .عرافلا

 رخآ اصخش عدت نأ ؛دهجلا نم ًاريثك بلطتي ةءافكلا مدع وأ رجضلا رعاشم

 نوكي نأب ةبغرلا .ءاوس ٌدح ىلع ًاقيوشت رثكأو لهسأ رمأ وه لمعلاب موقي
 لعجإ .نيوغملا عيمج هيلع تاتقي يذلا فعضلا وه انغارف الي ٌصخش انيدن

 نولءاستي مهلعجإ «نيبككمو نيطبحم مهلعجإ «مهلبقتسم لايح نيقلق سانلا

 نم لون“ وعنا

 ثم قدحأ ولأ
 س ص

 - -ءطلقلا كمسلا
 3 ب
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 دبا ثحبي ام کو

 فصنلا نع رهدنا

 طط بو 1... رك دف اذنكم

 راكذدن وه طغنلا اذه

 ةيثكصالا انهاح نم

 :ننماك اه مدن

 ىئادبلا لامكلا كلندل

 اننإف .هعارو ىعسنو

 f 1 م.

 ةلاح ىف انا لوشن
- 
 . بح

 ناقوتسيرأ باظخ د
E 

 «نوطالفال ةودنلا يف

 ناوجنو د يف سبِتَقُم

 كتقرشلا ةطقنو

 لردنام سمياج

 تدعس :نوج نود

 ةاتفلا اهتيأ «كايقلب
 له !اذام !ةليمج ا

 كلان دجوي

 هده نيب اميف كلثم

 ا
 خا
 ىرت امك انآ :اتولراش

 نود ه٠ .يديتس اي

 نم تنأ له :نوج
 « ا هذه

 اي معن :اتولراش



 ءارغإلا نف . 0

 نود ٠ .يديتس

 ه ؟كمسا ام :نوج

 يف :اتولراخ اراش
 ٠ .يديس اي كتمدخ

 نم اهل اي :نوج نود
 اهل اي /!قيقر صخش
 ٠ !نيتذافت نينيع نم

 ينتلعج دقل :اتولراش

 ... يكد يتس اب يحتسأ

 ي .نوج لود ه

 تنا «ةليمج ا اتولراش

 له ءةجوزتم تسل
 ٠ ؟كلذك تنأ

 اي ال :اتولراش

 يک يدم
 نم ءايبرق جقرتأس

 يدوج نبا «وریس
 نود ه .اتينوميس

 له !اذام :نوج

 حبصت نأ تصب
 ةجوز كلش ةدحاو

 كلذ ءال الك /حالف

 اذه لث شيندت

 تنأ .لامج ا

 يشيعتل يمل
 0 تنأ .ةيرق

 ادهن ندع
 ءءامسلاو «لضفأ

 كلذ فرعت يتلا

 ¢ لضفأ لكشب

 انه ىلإ ينترضحأ
 اذه عنم فدهب

 فاصنإو جاوزلا
 سال ؛کكلامج

 ولر اش ای ںاصتحاب

 ضرألا .مهتايح رخني يذلا رجضلا نورعشتسي مهلعجإ «هتتوه نع
 .ءاوغإلا روذب ع رز نأ نكمي .ةزّهجم

 نع برغلا يف مدقألا ثحبلا يهو - ةودنلا نوطالفأ ةرواحم يف

 اميتويد ةّيظحملا حرشت - ةبغرلا نع انراكفأ ىلع مساح رثأ يذ ٌصنو ا

 هتدلاوو ءركملاو ا ناک سوريإ دلاو .ٌبحلا هلإ «سوريإ بسن طارقسل

 ةجاح ةلاح يف وهف :هيدلاو وذح سوريإ وذحي .ةجاحلا وأ ءرقفلا تناك

 نكمي ال بخلا نأ ملعي ءّبحلل هلك .اهيتلي يك رمآتلاو ركملل ًاجليف «ةمئاد
 تناك ام كلذو .ةجاحلاب ًاضيأ رعش اذإ الإ رخخآلا صخشلا يف ٌتَّدحُي نأ

 اذه .عوجب «ملاب ءصقنب نورعشي مهلعجت «سانلا محل قارتخاب :هماهس هلعفت

 يف أحرج قلخت نأ كيلع ؛سوريإ رارغ ىلع .يوغمك كتمهم رهوج وه
 مهريدقت يف عدصلا يأ «مهفعض ةطقن فادهتسا لالخ نم «كتيحض

 وحن ىلع اذه نورعشتسي مهلعجاف لمت عضو يف نيقلاع اوناك اذإ .مهتاذل

 هيلإ جاتحت ام .«ةءاربب» هنع ثّدحتلاو عوضوملا ةراثإ لالخ نم كلذو ؛قمعأ

 هفيطلت عاطّتسُي قلق ءاليلق هعيسوت عيطتست نامأاللاب ٌروعش «حرج وه

 .ديدحتلاب تنأ وه ءرخآ صخش عم طابترالا لالخ نم نوكي ام لضفأك

 سنارول ناك فيك ظحال .بحلا ىف اوعقي نأ لبق حرجلاب رد
 ةبسنلاب :هاياحض فعض ةطقنل مئادلا فادهتسالا لالخ نم «قلقلا ريثي

 ةبسنلاب ؛ةّيوفعلل اهراقتفا ءول يفيال ةبسنلاب ؛ةّيدسجلا اهتدورب «زربماش يسيجل

 .ةسايكلل هراقتفا «يرَم - نوتلديمل

 ّنكل ءاهاقتلا ٍةليل لّوأ نم اهعم ماني رصيق لعجت نأ ةرتابويلك تعاطتسا

 يف .دعب اميف أدب ءاهل ًادبع هلعج يذلا ءاوغإلا يأ ؛يقيقحلا ءاوغإلا

 لطبلا وهو ؛ميظعلا ردنكسإلا نع رزكتم يلكشب تئّدحت ةقحاللا مهتاثداحم
 .هب نراقب نأ دحأ ناكمإب نكي مل .هنم رّدحتت اهْنأ ضرتفملا نم يذلا

 ريغ ناك رصيق َّنأ اهمهف لالخ نم .ةينودلاب رعشي رصيق ليج ؛نيمضتلابف

 .هتمظع تبني يك ًاعوجو ًاقلق هيف ةرتابريلك تظقيأ «هتلاسب عانق تحت ٍنمأ
 كوكشلا .هئاوغإ يف ئضملا لهسلا نم ناك ةقيرطلا هذهب رعش ام دّرجمب

 .هفعض ةطقن تناك هتلوجر لوح



 _ هجاح قاخإ

 يذلا ينوتنأ كرام ۾ حن اهراظنأ ةرتابويلك تل تلوح < ءرصيق ل ايتغا امدنع

 ةبالخلا دهاشملاو ةعتملا ينوتنأ کا .امور ةدايق ىلع رصيق ءافلخ دحأ ناك

 ٍةجراب نتم ىلع ترهظ ام لوا هل ترهظ .لیقض ريغو ايف ناك هقوذو
 يحويل ًأزّهجم ناك ِءيش ى ی بارشو, ماعط ةبدأم هل تماقأ مث نمو ةّيكلم

 قلعتي ناك امدنع هلأ ,يئامورلا ىلع ةايحلا يف يرصملا كيولسألا قوفتي هل
 قوق! لعج ام درجمتو .ةنراقملاب ءاطسبو ولا ناک حاب شالا

 هدونج هبحص ىف وهو (اهدهتفي ناك) هتوفت تناك ىتلا ءايشألا مكب رعشي

 ٍديسجتك ةرتابويلك ىلإ رظني هلعج نكمملا نم ناك روقولا هتج وزو نيديلبلا
 .اهل ادبع حبصا .قّوشمو ريثم وه ام لكل

 لواح يوغمك كرود يف .(بيرغلا) ليخدلا وأ بولجملا ءارغإ وه اذه

 :ريبغتلا لت تنأ .ام دح ىلإ بيرغك «جراخل ا نم مداقك كسفن حرطت نأ

 هرات هلم ماج نأب لورعشي كاياحض لعجإ E ا

e A °ا  Eىوتسملا ىلع نيؤفك ريغ مهناب نورعشي 0  eنم هنا تدجو اذإ  

 بناوجلا ,مهفورظ مهئاقدصأ ىلع زك رف «ةوسقلا هذهب نوكت نأ بعصلا

 ام ابلاغ اهتكل «ناوج نود نع ريطاسألا نم ديدعلا كانه .مهتايحل ةّيجراخلا

 يلكشب ةّيورق اهتايح لأب رعشت اهلعج لالخ نم ةيفي

 ةقيرطب ا فرصتيو هقاَوب ًابايث يدنري ناك اتثألا كلت 5 وه .بعرم

 تناك الو .بولجمو بیرغ وهف ام رخآ ٍناكم نم ًامئاد ناك .ءالبنلا

 :رکذت .اهصالخك هارت تناك م نمو ءاهتايح يف يذلا للملا رعشتست

 مهبيسب سيل كلذف «ةعتمم ريغ مهتايح تناك اذإ هّتأب روعشلا سانلا لّضفي

 .اهيف اودِلُو يتلا ةدلبلا «نوفرعي نيذلا نوديلبلا سانلا «مهفورظ ببسب امنإو
 ءاوغإلا حبصي ىتح ؛(ليخدلا) بيرغلا ءيشلا ءارغإب نورعشي مهلعجت نإ ام
 .الهس

 .ةّيحضلا يضام وه ةّيناطيس ةقيرطب يوك هفادهتسا نوكي آلاف

 ةفرعملا هذه .يناعملا نم ىنعمب ًةايح لقأو ءةّيوفع لقأ حبصت نأو ءاهنم

 ىلإ ةفرعملا هذه جرخُت نأ بجي وغمك .ًاعيمج انيف نكاس لكشب ةدوجوم

 ةيفير هاتف يوغي وهو هفصت

 |34 .٠ یضرلا مدعو قلملا رثا

 م كيبحا :ةقيقرلا

 تنيك !اذإو «ىبلق لك

 ئابلا ناكا ذه

 ةلزنما ىف كعضاو

 اذه .نيمحشست يتلا

 هّنكل «ئىجافم بح

 كلامج ةجيتن

 /انببحا دق .ميظعلا

 6 ةعاس عب عبر م

 .رهشا هس يف

 ؛كوج لود «ریبلوم 5

 ةر ءسال وأ

 يف «لزوأ نوج
 دوج كود نرسم

 Tot 1ل 1 2
 لدم راخسوأ ریرح

 ةلابق ةليللا فقأ ي نأل

 (يكيرمألا) برغلا
 تاز ناك ام ىلع

 مختلا وأ حلا ةرم

 يضارألا نم .ريحألا
 فالآ ةئالثل دعت ىتلا

 داف ءيفلخ نم ليم
 ٍلئاوألا داور 1
 نع اولخت (نيمدقألا)
 «مهتحار «مهتم الس

 نایح الا ضعب ىفو

 ائاع اوني مهحاورأ
 ىف انه اديدج

 اونوكي مل .برغلا
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 مهكروكش ىرسأ
 اونوكي مل «ةضاخ ١

 يذلا نمثلل ءانجس

 هوعفدي نأ بجتوتي
 نكي مل .مهسفنأ مه

aجر ل اکو  

 اهلو - ہر صاخلا

 نوسركم عيمج اف
 ةيتضقلا ةمدخ

 اوناك «.ةكر تشم ا

 وق ملاعلا كلذ
 اوبلغتي نأو ءأرحو

 هراطخأ ىلع

 اورهقي نأ «هتوسقو

 نيذلا مهءادعأ

 نم مهنودّدهي
 . ...جراخ او لخادلا

 دق رضاح ا انموي يف

 كلت نأ ض عبلا لوقي
 تلو دق تاعارصلا
 قافآلا لك نأ اهلك

 عدا تن

 ( تحب برا دف كراعم ا

9 

 لهسألا نم نوكيس

 داوغإلا نك

 ةصرفلا مذقمك «تايلاثملا كلتل ٍلثممك كسفن مّدقت كرودب «تنأ .ةيدقلا

 اهتاونس يف .ءاوغإلا لالخ نم  ةرماغملا لالخ نم عئاضلا بابشلا دادرتسال
 ٌةمكاح اهنوكب ةفورعم مم (ىلوألا ثيبازبلا) ارتلكنإ ةكلم «ةريخألا

 نوري اهطالب لاجر عدت الأ اهينيع بصن تعضو .ام ًاعون ةمراصو ةبلطتم
 :يناثلا سكيسيإ لريإ «وريقيد تربور نكل .اهيف ٍفيعض وأ معان ِءيش ا

 اهتضاظف ىلع اهخّبوي ناكو «ةكللا نم ريثكب ىتفأ ناك .طالبلا ىلإ مدق
 ةّيوفعلاو حرملاو ةسامحلاب ةياغلل اكيلم ناك دقف  هحماست ةكلملا تناك

 تانا تراثآ هتاقيلعت ّنكل .هسفن طبض عيطتسي نكي مل يلاتلابو

 تايحلا تاش زك رك ذي تناك لری | روضح يف ؛ريبك لكشب اهباذجمناو

 يوثنألا رحسل 1 طاشنلاو ةّوقلإ -

 .هبرقب تناك امدنع ةيتاتبلا حورلا نم ليلقب اضيأ رعشت تناك .اهتايح

 نأ بابّشلا ىلع بجي الو نکل لا لبق نم ان یوغت ةخوخيشلا

 طقف .مهتايلاثم اورسخو راص فيكو «نوتسملا هدقتفي يذلا ام اوحّضوي

 «ةرارشلا كلت نودرتسي مهلعجيس بابشلا روضح نأ نورعشيس اهدنع
 .اهعمق ىلع عمتجم او رمعلا نم لك رمات يتلا ةدّرمتملاو ةرئاثلا حورلا كنتو

 وملعب :رّيسايسلاو تاسّسؤملا .ةّيئاهن ال ٌتاقيبطت هيدل موهفملا اذه

 وأ ءاورتشي نأ مهنوديري ام ءارش وحن مهروهمج جاردتسا نوعيطتسي ال مهن
 مدعو ةجاحلا نم ًاسح ًالَوأ مهيف اوظقيأ اذإ الإ ءاولعفي نأ نوديري ام مهلعف
 ةدعاسملا عيطتست اهدنعو اهتّيوه نم ةدكأتم ريغ ريهامجلا لعجإ .ىضرلا
 مألاو تاعومجملل ةبسنلاب ٌحيحص ءيشلا اذه .مهلجأ نم اهديدحت ىلع
 ام صقنب نورعشي ولج اذإ الإ مهؤاوغإ نكي ال :دارفألل ةبسنلاب وه امك
 ناك 1960 ماع يف ةيباختنالا يدينيك فإ نوج ةلمح ةّيجيتارتسا نم ءزج
 3 ارقتسا ركذي ملف «تانيسمخلا ءازإ ةداعسلا مدعب نورعشي نييكيرمألا لعج

 ىلإ ًانمض راشأ كلذ نم ًالدب .ىمظع ةّوقك اهزورب وأ يداصتقالا ةمألا
 ميق نادقفو رو ةفزاجلا بايغ «لاثتمالاب ةموسوم تناك ةبقحلا كلت

 عجرت نأ «ةيعامج ًةرماغم ضوخت نأ ناك يدينيكل تّوصت نأ .ةدايرلا

 ىلإ ٍدحأ يأ ةضني نأ لبق نكل .اهنع تيلخت دق تنك يتلا تايلاثملل
 (ةعومجملا: ,هدقتفي امو هتراسخ ىدل اكردم لعجُ نأ بجي ناك هتلمح
 .ةليصألا اهفادهأ نع هوتت نأو «نيتورلا لحو يف صوغت نأ نكمي ءدرفلا لثم

 نم هنيح نم اوفتحا دق اوناك نيذلا



 9 E راهدزإلا نم ايثك

 سيل نأب (نماكلا) رتتسملا ساسحإلا كلذ :ىعمجلا اهئامأال فادهتسا لالخ

1 
 ن

 ةسمللا سيل وه يوغ' يف ةبغرلا ظقوي ام َّنِإ .ديبويك مهس :زمرلا
 ءاعجو ءال قلخي مهشلا .حرجلا الو اسلا ساسحألا وأ ةمغانلا

¢ 
 قلما ربا - - ىح اح ا ا ییا 1

 صخشلا نوكت نأ عيطتست اهدنع .ةّيوهلاب مهساسحإ عزعزي نأ هنكمي ديجملا

 .لياج ءاوغإ هنإ 5 اهفيرعتو اهديدحت ديعيس يذلا

 دّدس .ملالا كلانه نوكي نأ بجي ةبغرلا لبق .صالخلل ٌةجاح
 كلذب قلختف «ةيحضلا ىدل ةطقن فعضأ وحن مهسلا

 .هئكن ةداعإو هأكن عيطتست احرج

 ىضرلا نيب ام ماعلا لكشلاب بدذبدتي يداعلا ةايح ا عافيإ نإ

 نم ئشانلا ءاهنم فيفطلا جاعزنالا نيبو سفنلا نع لدتعم ا
 سفن ىلع نوكن نأ تحن نحن .ةيئاذلا صقنلا نطاوج ةفرعم ا
 .انفراعم نم نيرخآلا سانألا ءاكذ وأ ةوق «بابش «ةماسو ردق

 زكارمو اياز قوتن «نوزجني ام رادقب زجنن نأ ع يطتسن نا يسع
 نم ًارورسم نوكت نأ .ربكأ حاجن وأ حاجنلا سفنلو «ةهباشم
 ايئاخد ًاراتس نوكي «ةريثك ٍلاوحأ يفو 0 كسفن
 هنم ام ناكم يف .نيرحالل عبطلابو انسفنأل هعنصن (ًايمعم)

 هرك نم ٌليلقو انسفنأ نم جاعزنالاب فخ زوعش دجوي
 لعجت هذه ىضرلا مدع ةيحور ةدايز أب دكؤأ انأ .تاذلا

 يف ... 6.بح ا يف عوقولا» ل صاح لكشب ةضرع صخشلا

 نم اهلماكب هما يوغت نأ عيطتست .اهتّوق ن

 343 e ىصرْلا مدعو

 كلذ نع دادترالا

 5 رْضنلا ٠ :مختلا
 ناو 1 يضام أ ةيداع

 ةديجلا 18 كا اندهدهت

 - ةزيمئا هغ البو

 نيذلا فلو 0

 راسما كلذ نولضغي

 يحنم e ردجي 1

 صعب .مهتاوصأ

 مهبزح ندع رظنلا
 51 نم 1 نبك

 0 :ًاعادبإ

 انآ .ًارارقو «ةليخم
 ني مکن بلطأ

 اذا وتوك ا
 مختلا ك كلذ يف اخ

 هجوم 2 .ديدجلا
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نكل «عاو ريغ اذه قلقلا فقوم نوكي لاوحألا مظعم
 ضعب يف 

فيفط بارطضا لكش ىلع كاردإلا ةبتع ىلإ لصي لاوحألا
 وأ« «

 نود اجعزنم ءرم ا نوكل مهف وأ ءدكار ىضر مدع
 كردي نأ

, 

 . بيسلا

 ةوهشلاو بح ا نع «كيار رودوي

 بالاقنالا

 كفادهأ ريدقت ضيفخت يف (مزاللا نم دعبأ تيضم) تططتشا اذإ

 لوخد نع نومجحيف ةريبك ةجردل نامأاللاب نورعشي دقف مهسفنأل

 ٍةايِإب حراجلا موجهلا عبن «سنارول رارغ ىلع ؛ةأطرلا ليقث نكت ال .كئاوغإ
 .ةطاسيب مهرقنت فوسف الو 1-0

 لعج ام ًامئاد .ءاوغإلل ٌةَيلاَعفَو ٌءعافخ رثكأ ًاكلسم رحسلا نوكي ام ًابلاغ

 ٍروعشب نورعشي سانلا يروتكيفلا رصعلا نم يلليئارزد نيماجنب ءارزولا سيئر
 «امتهالا زكرم مهلعجيو مهتابغر دنع لزني ناك .مهسفنأ لايح لضفأ
 مهّوهز ىلع ٌةمعن ناك .ةايحلاب نوضباتو ءافرظ مهّنأب نورعشي مهلعجيو
 للختملا وأ رشتنملا ءاوغإلا نم عون اذه .هيلع مهنامدإ ىمانتو ؛مهئايربكو

 عونلا اهريثي يتلا ةقيمعلا رعاشملاو رّثوتلا ىلإ رقتفي ءاوغإ يأ «(فّتكملا ريغ)
 كتكل .ءاضرإلا نم ام عونل مهتجاحو «سانلا شطعت زواجتي هّنِإ ؛يسنجلا

 ريغ وأ ممعملا) ءاوغإلا اذه نم لعجت نأ كنكميف ءايكذو اعراب تنك اذإ
 ريغ) ٌرشب رذنت ال ةقادص قلخو «مهتاعافد ضيفختل ةليسو (فّتكملا
 عيطتست كإف «ةقيرطلا هذهب كرحس تحت نوحبصي ام دّرجمب (.ةدّدهم
 ةكلملا رحس دق ناك نأ دعب يّلليئارزد ّنِإف «لعفلاب .ًاحرج حتفت نأ اهدنع
 ةؤفك ريغ اهّنأب ضماغ وحن ىلع رعشت اهلعج ءاهعم ٌةقادص سّسأو ايروتكيف
 ىلع دمتعي ٍءيش لک .ةيلاثملا اهفادهأ قيقحتلو ةّيروطاربمإ سيسأتل ةمئالم وأ
 نوبلطتي دق نامأاللا رعاشم بناج لک نم مهقرتخت نيذلا نيالا ديا

 .كهاجت ةحارلاب مهروعش ةظحل كماهس دّدس .قرا اعون



 ءاحيإلا نف نقتأ

 ىضرلا مدعب نورعشي كفادهأ لعجت نأ

 اذإ نكلو «يرهوج ءىش وه كهابتنال ةجاحبو
 تدوير نر نت دفدوملا
 نييعافد نوحبصيو ةيقيقحلا كتعيبط نونيتبتي

 دض «لاح ٍةِنآأ ىلع «فورعم عافد دجوي ال

 سانا لوقع يف راكفألا عرز نف - ءاحيإلا

 ةبعص تاحيملتب يمرلا ةطساوب
 (سرغنت) ًارذج ذخأت يتلاو ديدحتلا

 اهنأكو مهل ر هظتو لب «مايأ ةدعب كلذ دعب
 - ةينمضلا ةغللا نم اعون قلخإ .ةصاخ ا مهراكفأ

 تاقيلعت ءراذتعاو عجارتب ةعوبتم ةئيرج تاحيرصت
 تاحيملتب ةمفزم ةيدايتعا ثيداحا «ةسبتلم

 لقنتل فدهلا يعوال لخدت يتلا  ةيرغم
 .ًايحوم ئيش لك لعجإ .يقيقح ا كدصق



 (اهب ءاحيإلا) ةبغرلا نمد

ual ل ربوا ىلإ باش بهذ «رشع نماثلا نرقلا تانيعبس يف ةيسمأ تاذ 

 اناك (يئاشلا) ناجوزلا . يد ةسيتنوكلا هتبيبحب يقتليل سيراب
 دعب تلصو دق ةسيتنوكلا نكت مل .ًادّدجم اهتيؤرل ًافّهلتم ناک و «نارجاشتي

 يت يد مادخا ءاهل ةقيدص تماق ةرواجم ةروصقم نم نكل ءاهتروصقم ىلإ
 نأ ةعئار 0 ةبرض تناك اهنأ ةهّونم ءاهيلإ ةضنيل باشلا ةوعدب هل

 نأ اهيلع ناك ٍةلحر ىف اهتبحصب ٌلظي نأ هيلع بجي  ءاسملا كلذ ايقتلي
 مادملا نكن ءةسيتنوكلا ىري نأ ةعرسلا هجو ىلع ديري باشلا ناك .اهب موقت

 وأ اذام اهلاؤس عيطتسي نأ لبق .اهتقفارم ىلع قفاو اذل ةحلمو ٌةرحاس تناك

 دعب ًةعرسم تقلطنا يتلا ءجراخلا يف اهتبرع ىلإ ةعرسب هتقفار دقف «نيأ
 .كلذ

 يف .هذخأتس تناك نيأ ىلإ هربخت نأ هتفيضم باشلا رمأ اهدنع

 ناجوزلا .اهجوز رصق ىلإ :هتربخأ اريخأ اهتكل ءكحضلا نع دزت مل ةيادبلا
 ءلظلا ليقث ناك اهجوز ّنكل ؛احلاصتي نأ ارّرق امهّنكل الصفنا دق اناك
 خفنيو رومألا يرطي نأ هنأش نم باشلا اذه لغم ًارحاس ًاَباش نأ وو

 اهّنأب ةعمس تاذو «هنم أس ربكأ مادملا تناك دقف :باشلا ري .ةايحلا اهيف

 .ًازيك رام .ًاقيشع اهيدل نأ ًاضيأ فرعي ناك هنآ نم مغرلاب ءام اعون ٌةّيمسر

 .قيدصتلاب ًامامت ًةريدج اهتّصق نكت مل ؟ةهزنلا هذهل هتراتخا دق تناك اذا
 «يعيبطلا رظنملا ىلإ ةذفانلا نم رظني نأ تحرتقا «ةبرعلا ريس ءانثأ «كلذ دعب

 يفو ءاذه لعفي يک اههاجتاب ليمي نأ هيلع ناك .ًاضيأ يه رظنت تناك امنيب
 .هيعارذ ين ترار هديب تکا را ترا اھ لام يتلا ةظحللا مامت
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 عونلا 5جج لوحخد

 تلاقو يسنقوأ
 1 هلأ نك لو هيدجب

 نأ اذبآ كب مرت

 ركفت ینح ا

 یرت نأ نكي كنب

 ىلع كلا یا مرجلا

 «...هلوخد كشو

 تاك كلذ لك د
 .لاخدإ سقطب ةيتكا

 رت يدل نا و
 .ملظمو قيتخ ٍفاور

 قدي يبلق ناك
 ااش ES ىنئاكو

 ىلا ًاثيدح یدتها دق

 بهاذنا نم بهذم

 تحن عضوو
 لبق ناحتمالا
 رارسألاب لافتحالا
 كتكلو ٠ ...ةميظعلا
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 ةشيتنوكلا اهني اي

f...نأ يل تلاق  

 ہتھ تنك . فقوتأ

 تحتشنا امذنع درلاب

 عطاقف «باوبألا

 .ىمالك باجعإلا

 د تقم

 دعا ملو ءارورسمو
 ؛ىب لح اذام ملعأ

 رشا

 يف ...يوق لكشب
 تدجو ةقيقح ا

 صفق يف يسفن
 يتلا ايارما نم عساو

 نمؤا تادبو

 روصلا اهيلع تمسز

 لاكش

 لك دوخي رب مهول

 .اهلقمت يتلا ءايشألا

 كي یت

 الو ,نونيد تنا -

 يف «هدعغ موي
 قسافلا ةعومجم

 ريرحت «ةراتخم ا ةيتدألا

 ريهيف لكيام

 تاونس ةَّدع ذنم

 اتنيدم ىف «تلحت
 رهدزي 0 «ةيلحم ا

 رثكأ عادخ او ركم ا

 ءءافولا وأ بح ا نم

 ةليبن ةأرما دجوي ناك

 خراص لامج تاذ

 ترحم تمص دعب .هنع ةدعتم تطفتنا ع
 و

 22 مو ةلكحنلا كايد كار

 ا ٌجتحأ «؟كقحب ةقامحو شيطب تفّرصت 000 يعانقإ مزتعت لهو «تلاق

 5 اک ا كلسيو تدا هلا اهنأمطو ةّيضرع تناك ةثداحلا

 .ىرخأ ةقيرطب كف هلعج دق ناك هيعارذ نيب اهدوجو ْنإف ةقيقحلا

 :ىنبملاب هباجعإ نع باشلا رعو «هتاقالمل جوزلا ىتأ .رصقلا ىلإ الصو
 لبق 0 ةَّقش ىلإ كذخآ نأ ىلع» ؛مادملا تعطاق ««ءيش ال وه هارت ام»

 ناك جوزلا .ةعرسب رّيغت دق عوضوملا ناك «تنع اذام اهلاؤس عيطتسي نأ

 ا نذل ءاضعلا ب دارد هتكل ءالمو لظلا ليقث لعفلاب

 ةيسمأ تناك دقل ؛قئادحلا يف اهعم ىّشمتيل هتعد .امهدحول اناك باشلاو

 کی ل اهنا تلا .هعارذ دنع .اهعارذب تشد. ناشمتي اناك امنيبو «ةعئار

 ةزيزعلا اهتقيدصب ًاقلعتم ناك مك ملعت اهّنأل ءاهّلغتسيس هنأ نم ٌةقلق
 :هتبوبحم عوضوم ىلإ تداع مث نمو «ىرخأ ٍءايشأ نع امّلكت .(ةسيتنوكلا)
 ءاذه نم ضيقنلا ىلع لاحلا نوكي نأ قفا مآ اع اد كاع لهد

 امدنع باشلا أجافت «؟ةبيرغلا اهتاوزن ةّيحض ًابلاغ تسلأ ....ينمؤي اذهو

 رمألا) هل ةصلخم ريغ ودبت اهتلعج ٍةقيرطب ةسيتنوكلا نع مّلكتلاب مادملا تأدب
 ءايشأ اذكه اهلوقل تمدن - مادملا تبءاثت .(هءازإ كشلا هرماخي ناك يذلا

 ترطخ ةديدج ًةركف ّنأكو .ٍفئدعب ؟؛ةرفغملا هنم تبلطو ءاهتقيدص نع

 تايركذلاب ٌءيلمو جهبم ٌناكم هاب تهّونو ءارواجم اقدارس تركذ ءاهلابب

 حاتفملا اهتزوحب نكي ملو ًالفقم ناك هنأ عوضوملا يف لجخلا نكل .ةديعسلا
 دقل .ًاحوتفم بابلا ناك هب اذإو «قدارسلا ىلإ امهقيرط ادجو دقف كلذ عمو
 ًاناكم ناك هّنأب محي نأ عاطتسا باشلا نكل «لخادلا نم ًاملظم ناك
 يذلا ام فرعي نأ لبقو ءافوص ىف اقرغو الخد .ةّيرسلا نيقشاعلا تاءاقلل

 اهنكل ءاديعي_:ةقفانت اهنأكو مادملا تدب .هيعارذ نيب اهذخأ «هيلع یت

 ل اجر نأ اع نحن ادر تدا ًاريخأ .كلذ دعب تملستسا

 .هسفن طبض لواحي نأ هيلع ؟مزاللا نم رثكأ ًاديعب ىضم له .لزنملا

 ةليل نم اهل اي ,مادملا تهّون «لزنملا ىلإ نيدئاع نايّشمتي اناك امنيب



 ٠ ءاحيإلا نف نقتأ

 ؟قدارسلا يف ثدح دق ناك ام ىلإ ريشت تناك له «.انّوتل اهانيضق ٍةَراس

 تعباتو (««ىّتح اكس رثكا ةفرغ ينك و 3 کلو يالكلا

 .مزاللا نم رثكأ ًائيرج ناك هنأ ىلإ انمض ةريشم ««أئيش كيرأ نأ عيطتسأ
 عطتسي مل ؛ لبق نم تام ةّدع («ديسلا َةَقْس») ةفرغلا هذه تركذ دق تناك

 ناك نيحلا كلذ ىف نكل ,ةجردلا هذهل اهيف ًاريثم ناك يذلا ام لّيختلا

 «تباجأ القاع نوكت نأب تدعو اذإ» . اَيِإ هيرت نأ ٌرصأو اهاريل ًالتقتسم

 هجن الث موسر .نإردجلا ىلع ايارم كلانه ناك :ةذللاو ةعتملل دبعم نم اعون

 رها دک دا الفم اراغ و

 كا لزنملا ةمتع ربع هتداق .ناعّسوتت اهانيعو

 لب .ةباغ دهشم رّوصت داعبألا

 دق ناك ام ةعرسب باشلا فنأتسا ,ناكملا يف جازملا هرمغ نأ دعب .سوريإل

 امهدنعل مداح 1 رھی مل ول نمزلاب ( ساسحإ , لك دقفو «قدارسلا ىف

 كشو ىلع دّيسلاف اار + عراقلا ىف مري ناك ءوضلا نأ نكسر د

 هاذ

 .قيفي نأ

 باشلا ناك امدنع «مويلا كلذ نم تحال تقو يف .هعرسب الصفنا

 نم ريثكلاب كل ةنيدم انأ دّيسلا اهي اعادو» «هتفيضم تلاق «ليحرلل ٌدعتسي

 ال ....ةدوعلل كوعدي كبح نآلا .ليمج ملحب كتيفوا دق ينّنكل ؛تاّرسملا

 قيرط يف وهو هتبرجتب ايم ركف نأ دعب ٠.يعم رجاشتلل ًاببس ةسيتنوكلا حنمت
 هّنأب ضماغنا ساسحالا هدوار . ىنعت تناك اذام رّوصتلا عطتسي مل هن دوع

 .كوكشلا تقاف اهرضحتسا ىتلا تاذلملا نكل (لِْفّتسا) مدخّتسا دق ناك

 ةريصقلا ةّيعالخلا ةّصقلا ىف ةّيصخش ىه س ىت يد مادملا .ريسفتلا

 وه باشلا .نونيد تنافي اهفلأ تلا غ و رشع نماثلا نرقلا نم

 دنتست تناك مادملا تاينقت نأ الإ ةّيلايخ اهنأ نم مغرلاب .ةّصقلا ةيوار

 نيذلاو ءرصعلا كلذ يف ًاديج نيفورعملا نيقسافلا ضعب تاينقت ىلع حوضوب
  ءاحيإلا ناك قالطإلا ىلع مهتحلسأ رطخأو .ءاوغإلا ةبعل يف داس اوناك

 رهظي هاتإ ًةلعاج «باشلا ىلع اهتيقرب مادملا اهلالخ نم تقلأ يتلا ةليسولا
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 . ,اهرصع

 تاذ اهنوك قار

 اهنوكو مرک دتحم
 دقو اهسفن تدجو

 رجات نم تحجز
 دلل فوج حبلا
 ینغ هنأ فداص

E 
 ملك ىلع ةرداق

 يذلا اهراقتحا

 «اهبلق يف هب ترعش
 ناكشبو تناك اهنأل

 نوي نمت خسار
 1 هنآ .لئاقلا يارا

 ةلزنم يذ لجر

 ةجوز ٌقحتسي ةعيضو
 ناك امهم ءالبنلا نم

 اهفاشتكا ىدلو .ًاصغ

 ارداق ناک ام لک أ

 م مغرلاب اب هلعف ىلع

 ناك «ةلئاطلا هتورث

 نم فوصلا زيت
 فارشإلا وأ ؛نطفلا

 وأ «لون بيكرت ىلع
 طيخ ايازم ةشقانم
 دقف ,ةكئاح عم نيعم

 ناك ام ردقب تمزتعا



 ءاوغإلا نف ه 0

 ال نأ اهرودقجب كلذ

 نم هقالع اهل نوكي

 ديعب وأ بيرق
Eةيتشحولا  . 

 دقف كلذ ىلع ةوالع
 ىلع ةممصم تناك

 يف اهتعتم سامتلا
 ةبحصب ءرخآ ناكم

 رثكأ هنأ و دبي ٍدحاو
 ءاهبح ًاقاقحتسا

 ؛«لصح ام ناك اذهو

 يف ًاقيمع تعقو ذإ

 يف ةياغ لجر بح

 فصتتنم يفو ةرادج ا
 ات تانيثالثلا

 موي زج ناك امدنعو

 اهانيع عضن نأ نود
 ناك قلقلا إف «هيلع

 ٠ .ليللا لاوط اهبأتي

 هبتشي مل لجرلا كل
 لك نم ٍءيش يب
 ءاهظحلي ملو ؛اده
 ءاهب قلعتي اميفو
 ةردج تناك ا ایز

 راغت ملف ءادج

 لاسرإ لالخ ص

 ةباتك وأ ةمداح

 نم ًافوح «ةلاسر

 دق يتلا رطاخن ا

 اهتكل .اذه اهعبحسي

 هنأ تظحال اهنوك

 ةقالع ىلع ناك

 ّلك «ةئيربلا اهتعمس ةنئاصو «تهتشا يتلا ةذللا ةليل اهحنميو ءيدتعملا رهظمب

 3 .لاصولاب رداب نم ءيش لك مغرب ءوه ناك دقف .ةدحاو ةبرضب اذه

 راكفألا هنهذ يف عرزتف «ةقدلا ريدت نم تناك يه ءةقيقحلا يف .ادب اذكه

 ليبس ىلع .ةبرعلا يف ةّيدسجلا ةشوانملا كلت .طبضلاب اهديرت تناك ىتلا

 دعب اميف هتخّبو :بارتقالل هتوعد لالخ نم اهترّبد دق تناك لا لالا

 نع اهثيدح .ةظحللا ةراثإ ناك هنهذ يف يقب ام نكل و هنوكل

 هتبيبح نأ ىلإ تحن ٍذئدعب اهتكل ؛بنذلاو شّوشتلاب رعشي هلعج ةسيتنوكلا
 .ماقتنالاب ةبغرلاو ءبضغلا :هنهذ يف ىرخأ ةرذب ةسراغ ؛ةصلخم نكت مل

 كبت اذهو اإ اهلوقل اهحماسيو: هتلاق ام ىسني نأ هنم تيلط كلذ دعب

 ؛عيطتست ال كن ملعأ ينتكل هلام ىسنت نأ كلأسأ انأ» وج ي هةئاحيإ

 ًاموتحم ناك «ةقيرطلا هذهب ٌرِفَئساو ضو نأ دعب« .كنهذ ىف لظتس ةركفلا

  رصقلا يف ةفرغلا تاّرم ةذع تركذ .قدارسلا ىف اهب ا ناک هن

 لا ر أا تقلع اه لا اللا يأ عبطلاب

 ةّدعب رمت نأ نكمي «القاع نوكت نأب تدعو اذإ» اهتاملك ىّتح .سابتلالاو

 ةبغرلا «بارطضالا ؛طخسلا  رعاشملا لكب هبلقو باشلا لقع بهلأ .قرط
 .رشابم ريغ ل ل

 يف ًةّصاخو ءاوغإلا نم ًاعون هلعفت وأ هلوقت ءيش لك لعجت نأ ملعت
 نع كانه 0 قيلعتب كاشلا (سرغإ) سد .ءاوغإلا نم ىلوألا ل احارملا

 ةساشح اهّنأب رعشت 7 كلذب ةّيحضلا العاج ؛ةّيحضلا ةايح يف نيرا ن سانأ

 امك را دی يحوي قينط ٌيدسج شامت .ةّسهو (رّأتلا ةعيرس)
 ريغ ٍلكشب ةكفاد توص ةربن وأ رك ذلاب ةريدج نك کلو ةرباع ةرظن لعفت

 لويس ام اه نأ يحول رباع ٌقيلعت .تاظحللا زجوأل امهالكو «داتعم
 فشكت كتاملكف ہال وقصمو ًايفخ كبولسأ ينبأ نكل ؛كمامتها ربثي ةيحضلا
 .مدقتس يتلا ا يف ردجتس اروذب 3 تنأ .ًاكش قلختو ةيناكمإ
 دق يتلا راكفألا نع نوليختي فوس كفادهأ َنِإف «كلانه نوكت ال امدنع
 اوكردي نأ نود «كتكبش ىلإ ءطبب َنوداتقُي مه .كوكشلا مهيرتعتس و ءاهترث

 مل اذإ نيّيعافد اوحبصي وأ اومواقي نأ مهل ىَّنستيس فيك ا كأ
 ؟لصحي اذام اوری نأ ىّتح اوعيطتسي



 e ءاحيإلا نف نقتأ

 وأر مألاك «يسفنلا ريثأتتا نم ىرحنألا عاونألا نع ءاحيإلا ريج ام
 ءاحيإلا ةلاح ىف ةركشلا أوه ءةيسصو ةمولعم نم ءزج ءاطعإ

 انما ند ابين نفك نا نورا 7 غامد يف راش

 ىف يئوفع لكشب تأشن دق تناك اهنأو ل امك امامت لبق اهو
 ١ 1 .غامدلا كلذ

 ديورف دنومغيس -

 ءاوغإلل حيتافملا

 ىرخأب وأ ةقيرطب لواحت نأ نود ةايحلا هذه ربع رورملا عيطتست ال تنأ

 ديرت ام كلوق لالخ نم «رشابلا قيرطلا عبتا .ام ٍءيشب سانلا عنقت نأ

 نل حجرألا ىلع ككل دّيج كّنأب رعشت كتحارص كلعجت دقو طبضلاب
 ىسقتت يتلا .ةّصاخلا مهراكفأ تاعومجم سانلل .ناكم يأ ىلإ لصت

 سفانتت اهّنإف مهلوقع ىلإ كتاملك لخدت امدنع ؛ةداعلا لالخ نم رججحتتو
 هيأ ىلإ يّدؤت الو ًاساسأ كلانه ةدوجوملا ةقبسملا راكفألا نم فالآلا عم

 مهعانقإل كتلواحم نم نوضعتمي سانلا إف كلذ ىلع ةوالع .ةجيتن

 .مهنم رثكأ ملعت كّنأكو - مهسفنأب رارقلا ذاختا ىلع نيرداق ريغ مهنأكو
 ربصلا نم ًاليلق بلطتت اهّنإ .ءاحيإلاو سدا ةو يف كلذ نع ًاضوع ركف

 .ريثكب كلذ نم رثكأ ٌقحتست جئاتنلا نكل «نفلاو

 ّسدلا اهب لمعي يتلا ةقيرطلا
 ةنكمم ةعتم ام ةّيفطاع ٍةلأسم لوح ةراشإلا هذه نوكت .ّيداع ٍءاقل وأ قيلعتب

 ةراشإلا لس .صخشلا ةايح يف ةراثإلا بايغ دعب ةقّقحم ريغ نكل

 وأ هيدل نامأاللا نماكم يف ةيفخ ٍةنعطك فدهلل نطابلا لقعلا يف (حيملتلا)
 0 نأ نم ريثكب ىفخأو قرأ اهّنِإ .اهردصم ىسنُي ام ناعرسو ؛اهيدل

 تغزب دق اهنَأ ودبت ءومنتو رّذجتت امدنع دعب اميفو «تقولا كلذ يف ةزراب
 .ةيادبلا نم كلانه تناك اهّنأكو «هنيعب فدهلا لقع نم ٌيعيبط لكشب
 ىلع نوديي مهال ءةيعيبطلا سانلا ةمواقم زواجتت كعدي ءاحيإلا وأ ندا

 ءاهتاذ ّدحب ٌةمئاق ٌةغل اهّنِإ .مهسفنأ يف أشن دق ال طقف نوعمتسي مهنأ

 ةعّنَمُم ةراشسإب ىمرُي :ةطيسب ءاحيإلا وأ
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 ار قرأ مسجلا

 مغرلاب ربخعي“ ناک هنآ

 ًاريدق هار كلذ نم
 قئانشع 1 لاك 4

 عرولا را ببسب

 دعب ا ةايح ا يف

 دقف ءدودح لا تاجرد

 اذه نأ ترّدق

 مدخيس صخشلا

 اميف لا طيسوك

 لجرلا نيبو هني

 .تبحأ ىذلا

 نأ دعب ءاذكهو

 ةيجيتارتسالاب تلقأت
 تماق «ىتبنتس يتلا

 ا ب ةرايز

 فيح 0 ىلإ

 دعبو «دجاوتی ناک

 «هيلإ تلصو نأ

 اذإ اع هلاؤسب تماق

 عمسي نأب لبقي ناك
 . اهفارتعا
 نأ عيطتسي ناك

 ةرظن نم مزجي
 تناك اهنأب ةدحاو

 ةلزنم تاذ ةديس

 ىغصأ دقف «ةعيفر

 ىلإ رورسب بهارلا
 امدنعو «اهفارتعا

 «هنياهن ىلإ تلصو



 ءاوغإلا نف ه 2

 امك «ينبأ» .

 «نآلا كل حرشأس

 یشن دجأ نعم

 ىلع اهءازإ ٌةربجم
 كتحيصن سامتلا

 لا دعب .كتدعاسمو

 البق يمساب كتربخأ
 كنأ نم ةدكأتم انا

 نم فرعت فوس
 .يجوز نمو يتلئاع
 رثکا مايهب ينبكحي وه
 او ءاهسفن ةايح ا نم

 لكشب شغ هنآ
 ىناعي ال هنإف «لئاه
 وأ ةيوعص ىندأ نم

 يديرزت يف

 رهظأ ٍء يش كب
 «یلاتلابو قار هضاجن

 اذإو «یحب دودحم

 درجم تناك

 نع كيهان «يراكفأ
 ىلع يرجتس «يلاعفأ
 عم ضراعتم وحن

 «هفرشو هينامأ
 رثكأ نوكاسف

 اهتفرع ةأرما مالا نم
 ,نألاو . .ةطيبسبلا

 نود حاجنلاب لمأي نأ غنقم الو وغم عيطتسي ال .يعواللا عم ٌةرشابم لصاوتت

 .ءاحيإلا ٌنفو ةغل ناقتإ

 نكي مل .رشع سماخلا سيول طالب ىلإ ةّرم تاذ ٌبيرغ ٌلجر لص
 اعد .امهديدحت نكمملا ريغ نم اناك هرمعو هتجهلو «هنع ًائيش ملعي ٌدحأ

 عيمج تعمتلا دقف ؛ءارثلا هيلع ودبي ناك .نامرج ناس تنوكلا هسفن

 ناك .هعباصأو هئاذح .هيقك «هتتيكاج ىلع ةميركلا راجحألاو رهاوجلا عاونأ
 نيحا لإ عئار لكشب مسريو «لامكلا ةجردل نامكلا فزعي نأ عيطتسي

 .هثيدح ناك هيف ركسُم ٍءيش رثكأ نکل . يتئانثتسا

  رشع نماثلا نرقلا يف ٍذوعشمو لاحد ربكأ تنوكلا ناك «ةقيقحلا يف
 ةملكو انه ٌةمنك هنم قلزنت تناك «مّلكتي ناك امدنع .ءاحيإلا ّنف نقتأ لجر

 ّوحي يذلا «ةفسالفلا رجح ىلإ وأ ةايحلا ريسكإ ىلإ ضماغ ٌجيملت كانه
 هتكل .ءايشألا هذه كلتمي ناك هنأ لقي ملا ذا ىلإ ةسيسحلا ”نداغلا

 هقّدصيل ٌدحأ نكي ملف ءاهكلتمي هنأ ةطاسبب ئعّدا ول .اهاوق عم هنرقت كلعج
 نم تام دق ناك ٍلجر ىلإ ريشي تنوكلا ناك .هنع نوضرعيس سانلا ناكو

 نأ دب لق «كلذدك لاخلا ناك اذإ ءايضخش ةقرغي ناك هنأ ول انك اماغ نيعبرأ
 هدقع يف ودبي ناك هنأ نم مغرلاب هرمع نم عساتلا دقعلا يف تنوكلا نوكي

 اک اح ادب ی فايا رک | کد نفاق

 ًامئاد ناك .ماهبإلاو ضومغلا ناك تنوكلا تاملكل يسيئرلا أدبملا

 ىف ةليمج ةّيقيسوم تامالعك «ةقيشرلا ثيداحألا بلق يف هتاحيملتب يقلي

 «ةرتف دعب .هلاق اميف نوركفي سانلا ناك ثيدحلا ءاضقنا دعب طقف .رئاس نحل
 ريسكإو ةفسالفلا رجح نع هنم راسفتسالابو «هدنعل دفاوتلاب سانلا أدب

 .مهلوقع يف راكفألا هذه عرز نم ره ناک هنأ اوکردی نأ نود «ةايحلا

 ؛مهمالحأ «سانلا تاليخم لغاشُت نأ كيلع ةيئاوغإ ٌةركف عرزتل :رکذت
 هنري ينلا» ءايشألاب ءاحيإلا وه رودت رومألا ةلجع لعجي ام .مهقاوتأ قمعأو
 «ةياهنلا ىف .ةرماغملا ؛ةحصلا ءةورثلا «ةعتملا ةيناكمإ - ًاساسأ اهعامس سانلا
 كدنعل نوتأيس .مهل اهمّدقت كأ ودبي ام اهّنأ طبضلاب نيتي ءايشألا هذه ّنإف
 تسسد كأ اوكردي نأ نود ,مهرايتخاو مهتدارإ ءلمب كلذ ناك ول امك

 .مهسوؤر يف ة ةركفلا

 نأ اًدج ماهلا نم ناك هنأ تربانوب نويلوبان رّرَق ؛1807. ماع يف



 لا نع نش دارا ةدعض ىلإ لوألا نذئاجكلا يسورلا رصيقلا بسكي

 ؛طسوألا قرشلاو ابوروأ ماسنق' ىلع اهلالخ نم ناقتي مالس ةدهاعم

 نيفزوج هتجوز هلالخ نم قّلطي ؛(ةرهاصملا) جاوزلا قيرط نم .فلاحتو
 دقف «ةرشابم ةقيرطب ءايشألا هذه حارتقا نم الدي .رصيقلا ةلئاع نم جّورتيو

 تاءاقللا ًامدختسم ذيفنتلا ىلإ ىضمف .رصيقلا يوغي نأ نويلوبان ررق
 ةيرهاظ نان ةلز هك رجم ةحامك ةيذولا تانداحخاو اةبزهملا ةتعامشجالا

 .ةعرسب ثيدحلا نويلوبان ريغ ؛بجنت نأ عيطتست ال نيفزوج نأ تفشك

 ايسورو اسنرف ريصم طبرب يحوي هنأ ادب كانه نم ٌقيلعتو انه نم ٌقيلعت
 دّهنتو دالوأ هيدل نوكي نأب 9 نع ثدحت ءةليل تاذ .ضعبلا امهضعبب

 ىلإ بهذيل رذتعا مث نمو «قارتفالاب امهي نأ لبق ٌةرشابم كلذو «نزحب
 ثددحتت ةيحرسم روضحلا رصيقلا قفار .اذه ىلع مانيل رصيقلا أك رات ءريرسلا
 يفخي نأ عاطتسا «ةقحاللا تاثداحملا يف ؛ةّيروطاربمإلاو ءفرشلا دجملا نع

 رصيقلا ناك ييباسأ ةعضب لالخ .ةّيحرسملا ةشقانم عانق تحت هتاءاحيإ

 ول امك اسنرف عم ةدهاعمو جاوزلا قيرط نع ٍفلاحت نع هئارزو عم ملكتي
 ةّصاخلا هراكفأ تناك

 ةدوصقم ريغ اهّنأ ىلع ًاًيرهاظ ودبت ىتلا تاقيلعتلا ءناسللا تآلز

 يتلا تاحيرصتلا «ةيئارغإلا (ريشي نم) تاراشإلا رمتخت ىّتح انقو ذخأتو

 يعوال ىلإ للستت يه .ةلئاه ةيئاحيإ ةّوقب عّتمتت اهعيمج - ةعرسب اهنع رذتعت
 حاجنلل يساسألا أدبملا .اهب ًةّصاخ ٌةلقتسم ٌةيصخش ذختتو يسلاك ناسنإلا

 مهتالاح رثكأ يف كفادهأ نوكت امدنع اهب موقت نأ يف نمكي كتاءاحيإ يف

 ةبذهملا ةظاغإلا .لصحي امل نيكردم !ونوكي ال 1 ابتنا مدعو ٌعاخرتسا

 ةئولوقتس امف قرف قونوكي نماتلاف اذهل ىلخلا ةهجاولا تركت اه ابلاغ
 .هديرت ام اذهو ؛كتاظحالم لجمس داكلاب .ةّصاخلا مهراكفأ يف وأ .دعب

 ًةعومجم يدينيك .فإ نوج بطاخ «ىلوألا هتالمح نم ةلمح يف
 - ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةعاجشلا يدينيك رثأم .ىمادقلا نيبراحملا نم

 نم ٌةفورعم تناك ۔ برح لطب هنم تعنص دق تناك 109 - يت يب ةثداح

 نيذلا نيرخآلا لاجرلا نع ثّدحتي ناك .هباطخ يف نكل ؛عيمجلا لبق

 333 ° ءاحيإلا نف نعت

 كلب هعبلو هفرعم ىلع
 رم 7 نك مل كإ

 3 0 7 نم

 فرعا ال اح انا

 .ليوط هک .همسا

 هيتب هبايث ېیسوو

 ةقينأو نولنا
 هنأ ودبيو (ميمستتلا

 اراصح برض

 ببس لعلو :يلوح

 كردم ريغ هنآ كلذ

 .ةمهصما يتعيبطل

 تقلب ادباو امئاد

 نم ترظن املك يننإ
 تنقو وأ ةذفانلا
 ترداغ وا ی بايب

 عقاولا يف انأو «لزنم ا
 سيل هنوكل هئجاشتم

 ىعاد ال .نالا انه

 ةجعزنم يآ لوقلل
 ءاده للك نع دج

 طا بولعا نال

 ةأرملا مصي ام اريثك
 تيصب ةلضافلا

 تناك و ل ىّح ع يتسم

 هواها هي رب

 «نذذدإ ءهللا هجم

 نأب كيلإ لصوت
 هعنقتو ةّدشب هملكت

 .جعرم ا هحاحإ

 نم ديدعلا كلانه

 تایرح 1 ءاسنلا

 بير ريغ نم يناوللا



 ءاوغإلا نف ه 4

 نم عونلا اذه ندجي
 السم دف خلا

 نعتمتسيس يناوللاو

 تاقومرم نهنوكب
 ةيمارغ تارظنب

 نم نهيلع سصجَسُو
 انأ نکل «هلبق

 را اذهل ليم
 اذه دجاو ءةّيلا

 كولسلا نم عونلا

 لك
 نأ دعبو ٠ «. قئانتسأ
 ءاهمالک نم تغرف
 ءانحإب ةديتسلا تماق

 تناك اهنأكو اهسأر
 كشو ىلع تناك

 ه .ءاكبلاب راجفنإلا

 رولا بهارلا كردأ
 تناك نم ةرشابم
 نأ دعبو «هيلإ ريشت
 ةرارحب اهل اعد
 ... ةريرسلا ءافصب

 ذخج نأب دعو دقف

 ةمزاللا تاوطخ ا لك

 هقيفر فقوت نمضيل
 ٠ ...اهجاعزإ نع
 ةرتغب كلذ دعب

 لجرلا ماق «ةريصق
 هتارايز ىدحإب ينعم ا
 «بهارلا ىلإ ةداتعلا

 روس ادات نأ دعبو

 یار نع ةفربل

 ناك هلعف أم نأ لاح هيأ ىلع «ملعي ناك .ًادبأ هسفن ركذي نأ نود ءاوكراش

Eعيمج لا نهذ يف » iل .كانه هعضو دق ناك عقاولا يف  

 هيف نوركفي مهلعج ىل رل كلذ ءازإ يدينيك تمص تمحو

 يتلا تافصلا نم يهو ءايبحو ًاعضاوتم و ودبي يدينيك لعجو لب ءمهدحول

 يد نونين ةيسنرفلا ةّيظحملا تحصن امك «ءارغإلا ىف .ةلوطبلاب نرتقت

 يف كلذ ارقي كفده عد .صخشلل كبح نع مّلكتت الأ لضفألا نم ىلكنال

 تثّدحت ول امم ربكأ ةّيئاحيإ ٌةَوق هل نوكيس عوضوملا نع كتمص .ككولس
 .ةرشابم هنع

 تاءاميإلل هابتنالا ا ؛يحوتو َسّدَت يتلا اهدحو يه تاملكلا تسيل

 ةّيداع اهتاملك يقبت نأ تنا رييماكير مادملا ىدل ةلّضفملا ةّينقتلا .تارظنلاو

 ريكفتلا نم لاجرلا عنمي ناك ثيدحلا ققدت .ةيرغم اهينيع ىف ىتلا ةرظنلاو

 نورياب درودلا رهتشا .مهمزالت تناك اها الإ ءةيضرعلا تارظنلا هذهي ًاقيمع
 ريثم ريغ ام اعونضوم نوشقاني عيمجلا ناك امنيبف :(ةّيتحتلا هترظن» رب

 ىدحإ هارت تناك اهدنع نكل «لفسألا ىلإ هسأر ىنحي ناك «مامتهالل

 كلت .ًاينحنم هسأر لازي ال امنيب ءاهيلإ رظنلا قرتسي وهو (فدهلا) تايتفلا
 ةسبتنم تقولا سفن يف اهتكل ةيّدحتمو ؛ةريطخ ودبت تناك ةرظنلا

 .ةضصاخلا هتغل ملكتي هجولا .اهكابش يف نعقو ءاسنلا نم ديدعلا ؛ةضماغو

 نع لضفأ ارسم نوكت ام ًابلاغ يتلا «سانلا هوجو ةءارق ىلع نودّوعتم نحن

 سانلا نأ ام .هب مكحتلا لهسي (نولوقي ام يأ) يذلاو «نولوقي ام مهرعاشم

 ءاحيإلاو سّدلا تاراشإ لاسرإل اهمدختساف «ماودلا ىلع كتارظن نوؤرقي

 .راتخت يتلا

 زواجتي هنآ يف طقف نمكي ال سّدلا وأ ءاحيإلا ةعاجن ببس ءًأريخأ

 نم أَّدج ليلق دجوي .ةعتملا ةغل هّأ يف ًاضيأو لب «ةيعيبطلا سانلا ةمواقم

 ام طبضلاب نولوقي سالا نم مظعألا داوسلا ؛ملاعلا اذه يف ضومغلا
 ا قذف ِءيشل «مهبمو زّعلم ِءيشل قوتن نحن .نوديري وأ نورعشي

 ذلا صخشلا ناف ةّيمويلا ةايحلا يف سابتلالاو ءاحيإلا بايغ ببسب

 ةا نم ون هل .دعاوو رغم ٍءيشب 9 هنأ ىلع ٌةأجف ودبي امهمدختسي
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 ؟ينعت ا ينعي اذام ؟صخشلا اذه دنع يذلا ديدجلا ام _ ةغدغدملا

 اهعيحض نأ ىلإ رشت ذإ ءايئاوغإ اوج قلخت نّدلاو «تاءاحيألا «تاخيتتلا

 .اديدج املاع اخد امو ةيمويلا ةايحلل ةييتورلا لامعألاب الوغشم دقي مل

 .ةردبلا :زمرلا

 لبق روذبلا عزز .ةيانعب ةرّضحم ةبرتلا
 دحا الف ؛ضرألا يف حبصت ام درج .روهش
 رج نهف .كانه اهب تمر ١ يتلا ديلا نم ملعي

 0 لالخ نم كتابعالت يفخأ را
 .اهدحول ارا دا روذب

 نم لقني نأ ن كي ءيش لكف :لزغلل ةليقثلا ةيعفدم ا يه تارظنلا
 هلال «ةرظنلا كلت راكنإ نكمم ا نم هنإف كلذ عمو «ةرظن لالح

 .ةملكب ةملك اهب داهشتسالا نكي ال

 دراشتير ريرحت ‹ةراتخم ةجدآ تافطتقم :ةصيقتلا يف ستتقُم «لادنتس -

 سنيه - تروبتقاد

 بهاإرلا ماق هع

 نم نكرر ین هذحنب

 ا هبنأو ناكمن ا

 ىلع دج ةقيقر
 ةيمارغلا تارظنلا

 هتمهفأ سك «یتلا

 اهيقلي ناك «ةديتسلا
 لهُد ٠ .اههاجلاب

 کی مل كلذو ل اجرلا

 2 «يعيبط ريغ ارم
 كلتب ًادبا ر ظني مل

 ةديتسلا ىلإ ةرثكلا

 ًأًدج ردانلا نم ناكو
 دنع نم ری نأ

 نأ ام ۾ ...ًاهازنم

 ا اعوت تاك لجرلا

 نم ةظحالم دحأ

 ملف رولا بهارلا
 اما ائيطب نكي

 «ةديتسلا ءاكذ ريدقتب

 چ قلع عبرا

 ضعب ًاکبترم ًاريبعت



 لصاو ءادعاصف مويلا
 هادب ام لفعتلا ىهتنم

 هنأ عابطنالا ًايطعم

 لماكلاب کمه ناک

 حبصأو ا /معب
 .يحلل ًايعاظن ًارئاز

 ¢ ےشتاک وہ يناقويج -

 مای ةرشعلا لمع

 شنإ .ياج ۾ همجرت

 مايليو كام

 باللقنالا

 كلود 0 0 كرت ا امدنع ا لا ار

 lT 0 ا

 امدنع .ةقيرطلا هذهب اقونازاک فرصت ام ًابلاغ ءاهب بح ریس كفده َّنَأ ملعت

 ناك هّنإف ؛ةئيهتلا س ٍليلق ىلإ جاتحتو «هب بغرت ةأرما ناب سحی ناک

 دقْفُي يك 1 ا ًاقداصو ةفطاعلا نع ريبعتلا يف ًافرسم ًاقيلغت مدختسي

 ناک ١ اردت وس تم عقت اهلعجيو رّذدخم ٍءاودك اهركسيو نارتالا

 .اهب بغري ةأرماب يقتلي امدنع ىناوتي (بتاكلاو عيلخلا) ويزنوناد لييرباج
 56 قدصلا) «هقدصب» رحسي ناك .هملقو همف نم ققدتي ناك ءارطإلاف

 ا ق نمض نم ةدحاو ةّيجيتارتسا دّرجم وهو ىؤاعّداو هب رهاظتلا

 اذإ E ا

 كموجه اهريثي ىتلا تابايترالاو تاعافدلا ناف ءكلذك لاحلا نكي مل

 نوكت فشلا .كرماخي'امدنع  .ةليحتسم' كفذهل :كءارغإ لعجتس رشاملا
 .لضفألا قيرطلا يه (رشابملا ريغ بولسألا) ةبراوملا



 (مهحور) مهتاّيِسفن يف لخدا
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 مطعم

 اا

 مهملاوع يف نوقلغنم
 نيدينع مهلعجي ام «ةصاخلا

 مهجردتستل ةقيرطلا .عانقإلا يريسعو
 لخدت نا يه كءاوغإ بنتو مهتعقوق جراح

 عتمتساو مهنيناوقل اقفو بعلإ .مهتايسفنو مهتجزمأ
 فوس اذهل كلمعب .مهتجزمأ عم كسفن فيكو هب نوعتمتسي امب

 دوحبصيو «لوحتفنيس ميلا فد 0 روذملا ةقيمعلا مهتيسجرن بعادت

 0 اهمّدقت يتلا ةارم ا ةروص ًاييسيطانغم مهتم رن نأ دعب يفخ ا كريثأتل ةضرع

 ىّنح مهتيتسفن تلخد دق نوكت نإ ام :ةيكيم ةيكيمانيدلا لّدبت نأ عيطتستس ام

 اهدنع نوكي ةلحرم يف «كنيتسفن يف اوجلي مهلعجت نأ عيطتست

 مهتاوزنو مهتابأقت عم لهاست .هناوأ تاف دق عجارتلا

 يأ نم مهتمرح دق نوكت كلذبو
 هءازإ لعف در ودبيل ٍءيش

٤ 

 .هومواقي وا



 حماستلاو لهاستلا ةّيجيتارتسا

 ةلباقم زماد" يدنيس ةيفحصلا تخيم ء1961 ماع نم ربوتكوأ يف

 ةيئاشتسا ٌةقّقوم ٌةبرض تناك دقل .(ونراكوس) ايسينودنإ سيئر عم ةّيرصح
 ونراكوس امنيب ,تقولا كلذ يف ٌةرومغم ةّيفحص تناك زمادآف «ةعقوتم ريغو
 لجأ نم لاضنلل ادئاق ناك .ةمزأ َعضخ ىف ةزراب ٌةَيملاع ٌةّيصخش ناك
 نريد ولا لخت ادع ]1949 ماغ كش اهل ًاسيئرو ءايسئودنإ لالقتسا
 ىدل ًاهوركم ةئيرجا ةّيجراخلا هتسايس هتلعج دق تناك .ةرمعتسملا نع ًاريخأ
 رلتهب هنوداني ضعبلا ذحأو «يضاما نرقلا تانيّتس ةيادب نم ةدحّتملا تايالولا

 .ايسا

 لجأ نم كلذو ونراك وس لبق نم اهيلع لَوَهُي وأ َّرَرُت الأ زمادآ ترّرق
 اهأجاف ام .هتحزاممب ةثداحلا تأدب اذل «ةايح اب ةمعفمو ةقيشر هلباقم مَدَقُت نأ

 افاد ونراكوس ناك :هلعف لعف دق ديلجلا رسك يف اهبولسأ َنأ اهدعسأو
 اهلّمح تهتنا امدنعو فينو ةعاس نم رثكأ قرغتست ةلباقملا كرت .اهعم

 لئاسرلا ناك ربكألا حاجنلا ّنكل «ةيافكلا هيف امب ًاتفال اهحاجن ناك .ايادهلاب

 دعب .كرويوين ىلإ اهجوزو يه تداع نأ دعب هنم اهاّقلتت تذخأ يتلا ةيّدولا
 .ةيتاذلا هتارك ذم ةباتك يف هعم نواعتت نأ حرتقا تاونس ةّدع

 نع ةيانطإلا تاللاقملا ةباتك ىلع ةداتعم تناك ىتلا زمادأ تكبترا

 - يناطيش ٍناوجنودك ونراكوس تيص ملعت تناك .ةئلاثلا ةجردلا ريهاشم
 تاكئملاو تاجوز عبرأ هيدل ناك .نويسنرفلا هوعدي ناك امك «ميظعلا يوغم ا

 ءاهيلإ ًابذجنم ناك هّنأ حضاولا نمو ءاميسو ناك .ةّيسنجلا تاحوتفلا نم

 هيدل يذلا وديبيللا لعل ؟ةبيهلاو رابتعإلا تاذ ةّمهملا هذهل اهراتخا مل نكل
 ناك دقف كلذ نم مغرلا ىلع .ءايشا ذكي اینا نم رک ىوقأ ناك

 .هضفرت نأ عيطتست ال اضرع
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 هتتم تنأ له
 ؟كتليلخب ظافتح

 دق اهنأب اهعنقأ /

 اذإ .ةحنوذملا اهتارظنب
 ام وه ناوجر ألا ناك

 قلع ياف ر
 امدنع / ؛ناوجرالا

 ءايريرح ابو يدترت
 وه / ريرخ ا نأ لق
 ىلع اهبساني ام رثكأ
 ٍدبأ ...قالطإلا

 اهتوصب / كباجعإ
 «ىنعت امدنع

 امدنع اهتاكر حبو
 خرصإ / «صقرت
 امدنع «!ةينان»

 نأ كنكمي .فقوتت
 اهءادأ / ىّ يرطت
 اهتبهوم «ريرسلا يف
 / - بح ا ةسرامه ىف

 راثأ ام ظلت
 مغرلاب / .كباجعإ



 ءاوغإلا نف 0 ٠

 اقنع رهظت دق : ايبا د
 نم رثكأ اهتافريصت يف

 نأ ال / ءاشوديم يآ

 ًامئاد اهفصيس اهبيبح

 / ةقيقر اهنا ىلع
 صرحإ نكل . . ةفيطنو

 فشكت آلا ىلع

 موقت امنيي كسفن
 هحوزم تالماجمب

 / حمس ال «هذهک

 ا نأ كريبعتل

 ملا ل نوكي . ةلاسرلا

 رك ةيلعافلا يف باغ

 فشك .ىفخي' امدنع

 كدقفيس كرمأ
 دبألا ىلإ كتيقاذصم

 «بحلا نف ءديفوأ 2

 نيرغ رتبي ةمجرت

 وأ) ريغصل ا يبصلا

 رحس عسي (تببلا
 بدالا ىف .هيدلاو

 ديلقتلا ربتعي' «ىقرشلا

 قرط نم ًادحاو
 صوصنلا .بدج ا
 ىلع «ةيتيركسنسلا

 يطعت «لاثلا ليبس
 ةأرلا ةليح امهم ارود

 باي خسنتست يلا
 اهبيبح ريباعتو
 .مالكلا يف هتقيرطو
 اماردلا نم عوبلا اذه
 ديلقتلاب مس ا

 تحتي ةاكاحناو

 اهنوك» ءيتلا ةأرما
 داع الا ىلع ةرداق ريغ

 هيكاحت 0 عم

 72 هراكفأ تّمشن هن يك

 طظفاحت نأ تركو تناك .ايسينودنإ ىلإ زمادآ تداع «1964 ماع يف

 ترحس اهنا تدب رصلا ةدّيسلا نوكتس او
 ,باتكلا ا ره هعم ىلوألا اهتلباقم لالخ .تاونس ثالث لبق ونراك

 اهل تصح يتلا فرغلا لايح ام ًاعون ةتوق ةجهلب ترقذت
 مجأ نم

 اهر نأ لجأ وعد اھ تر کس ناك ول امك - هل ٍةلاسرب تثعب .ىنكسلا

 عيمجلا لبق نم اهعّقوتت تناك يتلا ةّصاخلا ةلماعملا ةيفيك اهيف تلّصف ثيح

 .اهنهذأ يذلا 0-5 ءاهيف اب لمعو ةلاسرلا رلا عقو .ءانثتسا الب

 0 ايسينودنإ يف ٌةلحر ناك رمادأ لامعأ لودج ىلع يلاتلا رمألا

 تكتشا اذل .هبابشو هابص يف ونراک وس وفرع نيذلا سانلا عم تالباقم

 0 لولب .ةنمآ ريغ اهنأ اهنع تلاقو . ءاهلقتس تناك يتلا ةرئاطلا نع

 اج يح نأ كيلع بجي هنآ دقتعأ» هل تلاق («يزيزع اي

 . :لوقلا تعبات اهنأ الإ 0 نسح)» 7 ًاعون كابترالا هيلع رهظ دقو تاق

 ٍراَيطبو رتبوكيلهو تارئاط ةّدعب تبلاطو ؛يفكت ال ءلاح يأ ىلع «ةدحاو
 د فردا ايسينودنإ دئاق ىلع ديل .ءيش لك ىلع قفاو .ٌوفك «صاخ
 اهءاكذ ىرطأ .لماكلاب اهرحس 53 اضيأ هلاك هتك یوا اا
 ةريسلا هذه لعفأ اذال نيملعت له» «تاّولا ىدحإ ىف اهل فرتعا .اهتفارظو

 ءاهمقطأ ىلع ىنثأو اهبايثل هبتنا «.ببسلا وه كلذ كبيسب طقف ... ؟ةيتاذلا
 «.ايسا رلته»ب هنم فّلزتم دّدوتمب هبشأ ناك .مهيلع أرط ر رییغت يأ ًاظحالم

 تناك دقف .تارم ةدع اهتعقاوم لواح هنأ «لاحلا ةعيبطب .«موتخملا نم

 هتضفر .ةلبق قرسي يث نمو ءاهدي ىلع هلي غصب ناك الو باخ ٌةأرما

 اذإ :تقلق اهتكل ءاهجاوزب ٌةديعس تناك اهّنأ ةحضوم «ةّرم لك يف ءاردزاب
 نأ نكمي هلمكأب باتكلا قافتا ّنإف «ةّيمارغ ةقالع وه هديري ام لك ناك
 ةرشاجلاو ةحارصلا ةيجيتارتسا ّنأ تدب كلذ نم مغرلا ىلع ءادّدجم .راهني
 شا ةيجيتارتسالا اهّنأ ىلع اهتعبتا يتلا

 ضاعتما وا بضغ

 يتلا ةئيرجاو ة هحي

 (.ةّصاخ ٌةرئا

 e هنآ ئجافملا نم

 بجو .(اّيرذع) ًاينوطالفأ ىقبيس اهب هقلعت ناب دعو .
 ناک هلعل .اهل َفِضُو امك وأ .هتعقوت امك ًادبأ نكي مل ئاب فارتعالا اهيلع
 .ءاسنلا لبق نم هيلع رطيَسُي نأ بحي

 تلظ .هدنع ةفيفط ِتارّيغت تظحالو ,روهش ةّدعل تالباقملا ترمتسا
 دري ناک نآلا هّنكل «ةئيرج تاقيلعتب ةثداحملا َهلَبيُم «(ةفلك مدعب) ةفلأب هبطاخت
 ةسكاشملا نم عونلا اذهب ًاعتمتسم «ةلئامم ٍتاقيلعتب تاقيلعتلا هذه ىلع
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 اهسفن ىلع هتضرف يدلا ةايحلاب معفملا جازملا سفن سفن یتبت . EY (ةقياضملا)

 ةيلاطيإلا هتالذب وأ تير 00 هتدب سبلي ناك ةيادبلا يف . .يجيتارتسا لكشب

 مجسنا ن نأ دعب ءايفاح يشمي ىتحو ل اب «يدايتعا لكشب سبي حبصأ نآلا

 تح رشف .اهرعش نول ىلع ىنثأ ةليل ت تاذ ير امهتقالع بولسأ

 دارأ .قرزُنا دوسألا نوللاءلوريلك ةغبص مادختساب اهرعش غبصت تناك اهن
 امك تلمع .ةوبع هل رضحت نأ اهيلع ناك اذل ؛نوللا سفن ىلع لصحي نأ

 يف دجاوتت نأ بلط ِماَيَأ ةعضب دعب هتكل .حزمب ناك هّنأ ٌةليختم ءاهنم بلط

0 

 ف شت رمادا يدي ھور امك ةيتاذلا ةريسلا :ونراكوس «باتكلا
 ناب عابطنالا لمح باتكلا ّن نييكيرمألا ءارقلا ًاجاف ام .1965 ماع

 ةيفيكلا تناك لعفلاب كلتو «تفال لكشب ًابوبحمو ًارحاس ناك ونراكوس

 مل مهّنأ لوقت تناك «صخش يأ اهلداج اذإ .عيمجلل زمادآ اهب هتفصو يتلا
 هدعاس .عساو ٍقاطن ىلع باتكلا رشتناو «ونراك وس رس .هتفرع امك هرفرعي
 ًادّدهم نآلا ناك ثيح ءايسينودنإ ىف فطاعتلاو دييأتلا بسك ىلع باتكلا
 يّدؤتس زمادآ َّنأ ملعي ناك ذإ  ونراكوس أجافتي ملو .ّيركسع بالقناب
 .«ًداج» يفحص يأ نم (هتارك < ذم كني یر رک لا ةليع

 ءءاوغإلاب ماق نم ونراك وس ناك هت ؟نم ءاوغإب موقي داك نب صفا

 يفحص .ةبسانملا ةيحضلا راتخا لَو اي N عبتا زمادال هؤاوغإو

 «لمعلا بحاص عم ةّيصخشلا ةقالعلا ءارغإ ضفرتس تناك ةربخ تاذ

 تناك يتلاو ٌةأرما راتخا كلذل .هرحسل ًةضرع لقأ نوكيس لجر ٌيفحصو

 ناك دقف :ةطلتخم لئاسر لسرأ aS ةّيفحصلا اهتاربخ

 نأ دعب يأ كلذ دعب .ًاضيأ مامتهالا نم رخآ عون ىلإ عل ؛ تكل اهعم دودو

 سكع) اك لقتنا «(؟ةقالع دّرجم ديري ناك هلعل) ود

 لک يف ًاعجارتم ًافکناو ءاهتالاح لك ع عم ىشامتو اهرياس ارس ةروص
 ل هداطت وف مهعم لهاستلاو صاخشألا ليلدت .اهيف ترّمذت ةّرم

 نهارلا تقولا يف نورطيسي مهلعج لالخ نم «مهتيسفن

 نكمي ال يتلا هترهش ترهظأ زمادآل ونراكوس (تاشرحت) تادڌوت امرا

 .ًاضيأ اطل .

Nاود!  
 “و

 «ةدلقلا تايكوفسلا

 معا او 5
 5 رک« ا

 ىلإ هنم يعمم ¢ كلام

Eمال را  
 هبرام ن ةفحي كا

 وه ىدلا 0

ES OE 
0 

 ىهامتنا «. امهراكفا

 ر عزم لأ ينعب
 نع د او

 هنإ .ةقشاعنا تابغرلا

 رفطلا همدختسي ءارغإ
 هيدلاو مامتها رسايل

 ا
 .هل ناعاصني «فرتعن

 قبطني هسفن ءىشلأا

 نيذدلا ءريهامج ا ىلع

 ءمهدئاق نواحی

 همس! دونمحي

 مه .هتاءايإ نورزكيو
 ف .كل هل نونحني

 لكشبو تقولا سفن
 اخف نوبصني خاو ريغ
 1 هزاجتح 23

 تالافتحالا

 ةميظعلا تارهاظتلاو

 تابسانم طيضلاب یه

 ماوعلا اهيف رحست
 سكعلاو دئاقلا
 .سكعلاب

 جريس -

 سواهتياو .يس

 يذلا «سداسلا یحا
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 عطقب نينمؤم ا ريمأ ماق

 ىعدي' «هيتفش انلك

 ناک ه .قشاقش

 لالخ اًدجأر مف
 «موي تاذ .هبابش

 زا ناو ا
 «دادغب عراوش

 ب رم

 ثيح «ینس رصقب

 مدخلا نم بيهم

 يخأر يخأ .مشح او
 دب همالعتسا یدل

 درفل اكلم ناك لزنم ا

 دیسمرب ةرسأ نم

 اند .ةذتتم او ةيرثلا

 سارح نم قشاقش

 ىدجتساو بابلا

 ««لخدإ» ٠ .ةقدص
 كيطعيسو» «هل اولاق

 ام لك انديتس

 لحد ه «.هیهنشت

 ةهدرلا يف يحا

 هريس عباتو ةقماسلا

 ةحيسف ةعاق وحن
 ةنادزم_«رمرم اب ةطلبم
 ىلع لطنو فجسلاب
 فقو .ةليمج مفيدح

 نود «ةظحلل الوهذم

 ثيح ىلإ ملعي نأ
 كلذ دعبو هج

 ةياهنلا ىلإ مدقت
 .ةعاقلا نم ةديعبلا

 «سفانطلا ني كانه

 یھب زوجع لجر کت

 ةيح وذو ةعلطلا

 هزيم يذلاو 0

 دیک ٌةرشابم يحا

 اذام» ءم .لزنم ا

 اي كل هلعف عيطتسأ

 EE .ًاركمو ٌعاهد رثكأ تناك اهّلعل وأ «لمعلا ءانثأ اهب مكحتلا

 .اهرعاشم حرجي نأ هنأش نم ناك اهب شّوحتلا نع زجعي نأ ؛ناوجن ودک

 تا دخ مهدحأ نهدجي امدنع رّوصتت م لقأ نجعزني ام ًابلاغ ءاسنلا)

 اهّنأب عابطنالا َنهنم ةدحاو لك يطعيل ةيافكلا هيف ا ايكذ ناك رنراكوسو

 يف لخدي يك ارصتخم ًاقيرط كلسي نأ رزق اذل (.هدنع ةريثألا تناك
 ىتلا فلكتاللا ءاميس ةاكاحم لالخ نم كلذو :قمعأ ٍلكشب اهتیسفن

 و نول داتا لالخ نم طيسب لكشب هسفن ثينأت ىّتحو لب ءاهيدل
 .هنوكي أ تيك وأ تعقوت امل ًارياغم ًاعابطنا هنع تنّوك اهّنَأ تناك ةجيتنلا

 مامزب كسي نم يه تناك دقف ةياهنلا يفو «ديدهت ردصم نكي مل هلقأ
 نع تلخت نإ ام هنأ ناك هكاردإ يف زمادآ تلشف يذلا رم الإ .ةرطيسلا

 نكت مل .اهفطاوعل هتلغاشم قمع ىدم نع ٌةلفاغ تحبصأ ىّتح اهتاعافد

 لصح ام ناك ةيادبلا نم هدارأ ام .اهرحس نم وه ناك لب «هترحس نم يه

 روصو او ملاعلل تمدق يتلاو ةفطاعتم ةيبنجأ ملقب هيناذ ةريس :هيلع

 .ورثكلا هرمأ يف باتري ناك لجر نع بالج
 وه صخشلا حور لود نوكي امرأ «ةئئاوغإلا تاكيتكتلا لك نيب نم

 موقي نم مهّنأب روعشلا كاياحض يطعي كيتكتلا اذهف .ًةيناطيش اهرثكأ
 مهتاّيسفن كلوخدو مهتاكاحمو مهتابغر عابشإب كمايق ُمَقاَو .ءاوغإلاب
 نيل امنو «هنم َرَّذْحُي يك ًاريطخ ًايوغم تسل تنأ .مهرحس تحت كاب يحوي
 ويست كلتا اق مهزكسُي هاّيإ مهريعت يذلا هابتنالا .دْدَهُم ريغو ةكيرعلا

 ضاحلا انألاو مهقاوذأ سكعي كنم هنوعمسيو هنوري ءيش لك إف «مهتروص

 ةلسلسل يأ «ءاوغإلل رّصحي اذه لك .مهرورغل معد نم هلايو .مهب

 نع ا نإ ان. نقع نع ًاسأر ةيكيمانيدلا هيلع توي يتلا تاروانملا

 «ةصقرلا ةدايقب ًادبتس ام ناعرس .كريثأتل ةضرع اوحبصي ىح مهتاعافد

 يه هذه .كتيسفن اولخد دقو مهسفنأ نودجيس ءاوظحالي نأ ىّتح نودو

 .ةبعللا ةياهن

 نوفزاجي نيذلا كئلوأ عم ال ةحارلاو ةنينأمطلاب نرعشي ال ءاسنلا
 .نهنايتسفن نولخديو نهعم

 ولكنال يد نونين -



 اخدأ
 ب

 ءاوغإلل حيتافملا

 توو داغ يف ن مكي انتايح يف طابحإلا رداصم ربكأ نم دحاو

 وری ۽ .نيرخآلا سانلا اهأرن امك ۽ اكل هري مهلعجو لا لوضولا بغضأ ان

 1 : .(انروظنمل ًاقفو)

 لك ناف ءاّيرهاظ انعم نوقفتيو

 مدطصن نحنو انتايح يضمن .ةّصاخلا مهراكفأ ىلإ نوّدتري ءاهيف بيغن ىتلا

 نم الدب نکل .ةّيرجح ًاناردج اوناك ول امك ؛نيرخآلا سانلاب حطانتنو
 يا مهلهاجت ذأ كلل :سانلا هيف ةءاسإ ندم لاح

 م :رييغططمك سانلا هة هيؤر نع ًاضوع

  5 5 neامبالا 9 5 0000 5 5
 انل نوعمتسي مآ ودبي امدنع هاب عابطنال انرماخي ام ابلاغ

 ةضحبلا يفف - ةّيحطس ر ماظم نع ةرابع كلذ

 أا
 مذتلا

- 

 ّينيع لالخ نم مهيلإ رظن' ,نوفرّصتي اهب يتلا ةقيرطلاب مهفّرصت ببس رّوصت
 يتاذلا مهسوهو مهدانع جراج سانلا (جاردتسا) ةلامتسال ةقيرطلا .يوغملا

 يافع رخو كول جر كو نرعقل
 0 ةّيدام 0 تناك ًالافطأ اتک امدنع 0

 نيِقَرْغَتسُم حبصن ير ا ل ير ا

 يفد ا .ةيساق ةعقوق انلوح نم ل کشت .انتاربخ ءانئارآ ءانقاوذأب

 لالخ نم نوكت ةعقوقلا هذه جراخ سانلا ةلامتسال ةقيرطلا

 تنأ 2 نم عونك عقاولا يف حبصن نأ يأ «مهلثم

 عم فيكَ ةطاسبب ؛مهتاّينهذ ةضارق يف امان قفتت نأل اًرطضم تسل

 .كهجو يف هنوفذقي ِءيش يأ عم ةقفاوملا عداد ا يهقاوذأو مهتجرمأ

 يتاذلا ريدقتلاب مهساسحإ .اذهل كلعف لالخ نم ةّيرطفلا مهتيعافد ضّمختس
 نوحي سانلا .ةفلتخلا كتاداع وأ كتبارغ لبق نم دّدهم هاب رعشي نل

 مهراكفأ اوری نأ وه قالطإلا ىلع هنوټحي ٍءيش رثكأ ّنكل ۽ ی هسا

 مهئارآ ىلعو مهيلع قداصي اذه .رخآ صخش دنع تسكعنا دقو مهقاوذأو

 اَمأ .ةسكعنملا مهتروص ًايسيطانغم مُهّئَمَوَن نأ دعب نوخرتسي مه .مهقاوذأو

 ىلع مهنمحت نأ اهدنع عيطتست ںاھناو صضّوفت دق يلحادلا مهرادج ناو

 نإ ام .بقع ىلع اشا ةيكيمانيدلا فاطملا رخآ ىف بلقت نأو «حاتفنالا

 كترارحو كتجزماب مهيدعت نا لهسلا نم حبصي كل نيحتفنم اوحبصي

 ت

 حصا ل

 2 ن دعا ا
 نجم

FF ۴ 1 
 فصاعتلا تاجر د

RAS3  
 .ةايمجح' هبا قزمو

8 
 ص اهر : ین رص

 نوكي نا نكملا

 انه اجر كنانه
wwد  

 دانأ ىف كعوج

 هلا ؟ اهيف نضل نا

 .Re 3 راع اعمأاب

 كلذ دعب هلل

 «یحنا نابض

 ىلع رتصأ» :ادرطعتسم

 يعم ن لا
 «.يئاشع ينرطاشنو

 ماق ةرابعلا هده یدل م

 ةفيفصتب نزا ديتس
 دحأ ىعدتساو هيديب
 بلجإ» :ديبعلا

 0 00 وا

 ١ 8 اي لبقا»
 ه 0. كيدي لسغاو

 متهيل قشاقش ضهن
 الرع مل هک ءاذهب

 او ا الو او

 هير ىدل كلينرا

 موقي وهو هفيضُن
 تاك هلاکو كاع اهنإب

 هيدي ىلع ءاما بصي

 عر ريغ ءاعوب نم
 هيدي فعجي 2-0 رو

 هيكر» ريغ ةفشنج

 ىدان «ىهتنا امدنع
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 :مدخ ا فيضنا

 . «!ةلواطلا اورضحأو

 مدخلا نم ددع ا

 جراخو لخاد یل
 مهلا مل امك ةعاملا

 نورضحي اوناک
 1 يخأ ناك .ةبجول

 نا عيطتسي ا لازي

 كلذ عمو .اكش یری

 هفيضم هاعد دمف

 ةلواط ىلع سلجيل
 «هلوقب ءهیلیخت

 اذهل كلوانتب ينفرتش»
 كرح ه «.محللا

 هيدي نسما لجرلا

 سملي ناک هناکو

 «ةيكرم ريغ انوحص
 هكف كرح كلذكو

 هنا ول امك هيتفشو

 كلذ دعب .غضيب ناك

 لك» :قشاقشل لاق

 اي كتعاطتسا ردق

iYدب 1  

 أدب .ef ناعوج كن

 «هکف كيرحتب يشأ

 .علتيو غضمیل
 «لكأي ناك 8

 زوجعلا قس
 لکو :الئاق 0

 ظحالو «يفيدص اي

 ة. هضايبو زبخ لا ةدوج

 ركف ««لجرلا اذه» ه
 هاو دب ال» «قشافش

 تابعادم اب علوم
 «لاق اذل «.ةجمسلا

 رثكأ «يديتس 3 هنإو

 ربح يأ نم ًاضايي

 يتاح لك يف هجا
 يف هلثم ودنا ملو

 هنا ؛يسيطانغما ميونتلا نم عون وه رخآلا صخشلا حور يف كلوخد .ةضاخلا

 .ناسنإلا هفرعي يذلا عانقإلا نم ًاردغو ةيلعاف رثكألا لكشلا

 .عارمج ا مونلا ةرجح ملح رشع نماثلا ن هلا نم ةينيصلا ةياورلا يف

 بير ريغ نم ميسو وه .عيلخلا وي واب نيبحي رهدزملا ايش لزنم تايتف لك

 ةاتفلا حور لوخد ىلع ةعيبطلل ةقراخلا هتردق وه هواي ال هلعجي ام نكل

 يداوللا «تايتفلا لوح هبابش وي

 ر ہن ناك .ديدهت ا ها ًاتناودع هنوكب هل مل كلذل ةجيتنك

8 

 فار املك و لاک نک لك يف هنورب يک يتاولا تايتفلا ر ا لوقعذلا

 ا لظي وهف يوت ناك وي واب نا لوقلا نكي ال .هرحس تحت نعقو

 هيضتقي امل ًأعبت ةلوجرلا نم ٍتوافتم ردق ىلع نوكي نأ هنأش نم ًالجر نکل
 .نهتاّيسفن لخدي 3 ةنورملا هتحنم تايتفلل هتفلإ .فقوملا

 .ٌنهتبحص لصف املاطل | د واب ىضمأ .ةعفايلا

 ١ لعجي ام وه نيسنجلا نيب ام فالتخالا .ميظع ٌزايتما اذه

 ا اا
 ىلع رداق ريغ نوكي ام ًابلاغ لجرلاو ؛هفنعو لجرلا ناودع نم ةأرملا فاخت

 ؛خيراتلا يف نيوغما مظعم .ديدهت ردصمو ًابيرغ ىقبي اذل «ةأرملا حور جولو

 اولحتو ءاسنلاب نوطاحم مهو اوعرعرت «يدينيك .فإ نوجل اقونازاك نم
 تايسوي هتياور يف .دراجيكر يك نيروس فوسليفلا .مهسفنأ مه ةّيوننأ ةسملب
 «ودعلا» ةفرعم لجأ نم هرخآلا سنجلا عم 5 َتقو ءاضمإب حصني «يوغم

 .كحلاص ىلإ ةفرعملا هذه ليوحت عيطتست يكل هفعض طاقنو

 نس يتاللا تايوغلا , مظعأ نم ًةدحاو تناك يتلا رقلكنال يد نونين

 نأ عيطتست تناك .ةحضاو ةيرركذ صئاصخب تلحت ce ىلع
 اهروهظ لالخ نم هرحستو .دقتملا يفسلفلا اهئاكذب لجرلا تاجعإ ريق
 ِتاقادص لاجرلا نم ديدعلا رّوط .برحلاو ةسايسلاب همامتها هرطاشي نمك

 ةأرملا ىدل ةلوجرلا .نونجب بحلا يف اهدعب اوعقيل طقف ءاهعم ةقيمع
 ةبسنلاب .ثانإلا عم لجرلا ىدل ةقونالا ل اعفت امك امامت لاجرلا يضرتست

 e .ةيناودع ىّبحو لب ًاطابحإ قلخت نأ ةأرملا ةبارغل نكمي < لجرلل
 حي نأ نكي ال ًادمأ لوطأ (ارحس) ًةيقر ّنكل ءةيسنج ٍةعقاول حردتس

 نووي ام ابلاغ لاجرلا .هحور يلخدت نأ وه حاتفملا .قفارم يركف ٍءاوغإ

 .ةأرملا ةيصخش وأ كراع يف يلوجرلا رصنعلاب

 كود ی



 ا 3 2 . 2 ل -
 مىي «لوسادراستير ليوماس اهبتن

 ,شيالقول :ثيصلا ع يس عيلخا لبق نم ةعرولاو ةعفايلا اًسيرالكل دّدوتلا

 ىتلا (1748) اسيرالك ةياور يف

 ا | مظعم يف فرصتي مل هنكل ءسيالفول ةعمسب ملعت تناك اًسيرالك

 ءيشلا ضعب انيزح ادبو ءابذهم ناك دقف :فرصتي نأ هنم تعقوت امك
EYامع هّنأ فشتكت تناك تامل ١ ىدحإ يف  eهديا هياغ  

 LE E E الام يطعيف هزَوَعلا نم يناعت ةلئاع عم ناسحإلاو

 مهل مدقيو «جاوزلا ىلع
 .هقئارط رّيغي ناو بوتي نا ديري ناك :هب تهبتشا دق تناك امہ اشیرالکل

 اهنعل .اهمايهو اهفغش يف ٌةَينيد نوكت داكتو .ةيفطاع تناك اهل هلئاسر

 سیالو فرتعا ةياهنلا یف .ةميكحلا ةحيصنلا

 دق ناك سيالقول نكل ؟ةماقتسالاو باوصلا ةداج ىلإ هدوقي نم نوكتس

 ةروص سكعب صانلا يوغملا كيتكت مدختسي ناك :هكارش يف اهعقوأ
 اد قع تلك اه دودو ناهض او ا هذه ىف ا کاکو
 حبصأ نآلا :عوقولاب اهيلع كح دقف .هحالصإ عيطتست هنأ تنمآ ام دّرجمب
 ىزغملا تاذ ةملكلا :ركذت .اهعم هتاءاقلو هلئاسر يف هحورب سدي نأ هناكمإب
 بجي يذلا ناكملا طبضلاب نوكت ام ابلاغ ىهو ««حورلا» يه ريثأتلا وأ

 ئدابم ةروص سكعي نمک رب لالخ نم .هفادهتسا

 و ءامكنيب ام روذجلا قيمع ًامغانت سّسؤت نأ عيطتست

 (.ىسنجلا) يّداملا لاجملا ىلإ لقتني

 نم ٍءزجك 1925 ماع ىف «سيراب ىلإ ركياب نيفزوج تلقتنا امدنع

 اهتلعج اهتدارف لف دوسلا نم هلمكأب نوكتي صقارو يانغ يجرم لغ
 E ررهثشا نييسنرفلا نک کل .اهاحضو ةليل نيب ريشم أبن

 .مهحور ! تلخد .رخا صخش ا ةعرتسي لقتنيس اهب مهمامتها ناب

 تدب 58 يّنغَت تاو ا تنل :قيألا ىلإ مهيوغت يكل كلذو

 لضفت اهنا لوقي اهلاح ناسل ّنأكو «ةقينأ ةّيسنرف ٍةدّيسك فّرصتتو نيب

 نماكم اهيدل :سانلا شم لودلا .يكيرمألا ع يسنرفلا ةايحلا بولسأ

 ابلاغ .ىرخألا ديلاقتلاو فارعألا لبق نم ةدّدهم اهّناب رعشتو «ةديدع ٍنامأال

 ني دقو ايرغاورب نأ توغل وعشلا نم بعش ىلإ ةبسنلاب ّقحب ًايوغُم نوكي ام

 ا شاعو َدِلُو يلليئارزد نيماجنب .مهتاداعو مهقئارط

 ويلحما زيلكنإلا هربتعاف ؛ةبيرغ حمالم اذ ناكو «تبنملا ٌيدوهي ناك هتكل

 ,ةيحورلا مهدحأ ئ
¢ 

 نأ اهدنع کم ىذل

 365 5 مهتاّيِسفن ىف لخ

 اده م ٥ .یرمع

 .فبضصنا لاق 0 ءزيخملا
 - - 5 و

 يدم ريف مه حلا

 ا ا عب و
 اهيردعا دق تند

 7 اید هاون
 وو 1

378 8 
 احا یلدا دئدعي

 او دضحاا ددي
2 2 

 اهيف وعضو «قجسأ

 ه نها نم ريكا 41 1 کا

f 0 

 كرح دنع ...
 e 9 00 طد
 هنأك ٠ هعياضا ف*هيضنا

- 5 - 
 ا ا لک 7

 + همه طحت لا
- 

 سدر ؛يعايح نحس تيد راج الا قا ع

 ريغ ىهشلا ماعا

 ٠ .ى ' مف يف يرش دنأارف ىف ا

 باص ب روجعلا عبات

 قابطألا 1 .ع

 جبع امشب (قددعتما
 تت 7

 اعوج رت خا

 ناک هنأ ج ا

 نم توی نأ ًادععسم

 زيخخ ةرسك لجأ
 تقوذن لها .٠ ر ریعش

 E ک ىف

 4« نم بيطأ يش

 لياوتلا» رر عيال

 ه +؟قابطالا هده يف

 باجأ «ءاقالطإ الكر

 اک ه ء كلش اتش

 لاق ««دذإ ةسامحب

 الود هشضم

 كركشا» ٠ «/زجخت

 باجا ٠«يدایتس ای

 ينك «قشافش

 یتح ًاساسأ ت تلك

 کن م «.ةمختشأا

 دنع نسما لجرلا

 ةيفصتلاب ماق كلذ

 :خرصو :ددجم



 ءاوغإلا نف ٠ه 6

 6 «'رمخلا اورضحأو

 لاق ««يديتس» ...
 كمرك إو «قشاقش
 حدفلا عفرو !٥ نرمغي

 «هيمفش ىلإ را ريغ

 هفشر هناي رهاظتو

 . .ةدحاو فد

 زوجعلا فته «!حرم او

 بصب رهاظتي رهو
 : ديبنلا ضعب

 5 و «هفي تا رخآ

 اذه ىلع

 رهاظت نأ ىلإ ن ارن

 4 ا قشافش

 أر ريدي ذحأو
 .ههج ىلإ ةهج :

 هفيضم ذخا :دئدنع

 «ةرغ رجح ميركلا

 ايلاع هعارذ عفر ذإ
 3 ا 7

 ىلع ةبرض هلوانو
 ةعاقلا تلعج هقنع

 عبنأو .اهانص درت

 ا هذه

 اذ 7 0

 نئاكلا اهيأ لعفت

 «يد يسال ٠ «؟ریقح ا!

 دقنو «یحنا در

 كدبع تلقتسا

 يف عضاونم ا
 دقل ؛كمركب ٍهتقدغأو
 ماعطلا لضفأ هتمعطأ

 یوفاب هامظ تافطاو

 .رومخ ا عاونا
 حبصأ دقل «هاترسحأو

 يسنو ءاناركس

 نم ريثك نم هقوذو هكولس يف ةيزيلكنإ رثكأ ناك دقف كلذ عمو .' الو

 همّعْزت لالخ نم هنهرب يذلا «هرحس 3و ا اذه ناكو نیلکنإلا لاجر

 ا ےک يظن لاکو اقوا ا فينك نإ اا

 رهظُت ةقيرطب ةّبنجألا كتعيبطب بعالت :ةزيم ىلإ كلذ لّوحف «(فاطملا
 كب ةا كلف لع عهتاداعو مقار كاف نبع ى هولا

 لّوأ نوكي نأ تيصلا عئاذلا فوكيتلاس عيلخلا رزق «1752 ماع يف

 ةثلاثلا رمعلا نم ةغلابلا ىربكلا ةقودلا يوغي يسورلا طالبلا يف
 ؛ةدحوتم تناك اھت ملع .ىمظعلا نيرثاك ا ةروطاربمإ ترا

 دقف كلذ عمو .نيرخآلا طالبلا لاجر نم ديدعلاك ءاهلهاجت رتيب اهجوز

 دقف كلذ عمو .راهن ليل اهيلع سّسجتلا متي ناك :ةلئاه تابقعلا تناك

 درفتسا .ًادج ةريغصلا (اهتقلح) اهترئاد لوخدو ءاهتقداصم فوكيتلاس ردت

 ءاهجوزل ههرك قمع ىدمو ءاهتدحول همّهفت ىدم اهل حضوأو ءاريخأ اهب

 ام ناعرس .ابوروأ حاتجم تن تناك" يتلا ةديدجلا راكفألاب اهمامتها اهكراش مكو

 هنأ عابطنالا اهاطعأ ثيح «ىرخأ تاءاقل رييدت ىلع ًارداق هسفن دجو

 نيرثاك تعقو .هّمهي ملاعلا يف رخآ َءيش دعي مل ! هتاف ءاهعم ناك امدنع

 لخد دق فوكيتلاس ناك .اهل بيبح لأ عقاولا يف حبصأو .هتح يف ًاقيمع

 .اهحور

 .مهيلع ًاغلاب ًامامتها تزكر دق نوكت «سانلا ةروص سكعت امدنع
 كأ حضاولا نم .ًايرطم كلذ نودجيسو ؛هتمّشجت يذلا دهجلا نورعشتسيس
 الإ كتايح يف رخآ ٌءيش دجوي ال هنأ ودبي .ةنفبلا نع مهتاصتو «مهترتخا لل

 ناك هيلع تزكر امّلك .(مهتایسفن) مهحور «مهقاوذآ ؛مهعابط - مه
 کا مهئاليحخو مهرورغ ىلع هسر اع يذلا ركسملا رثألاو ؛هدّلوت يذلا را

 .ًاقمع

 يف لحجر

 هيلع نحن يذلا صخشلا نيب ام قيفوتلا ىف ةبوعص اّنم ديدعلا يناعي

 انلزانت اننوكل لمألا وبئاخ نحن .هنوکن نأ ديرن يذلا صخشلا نيب امو نآلا
 يذلا دعاولا صخشلا كلذك انسفنأ رّوصتن لازن الو ءانابص تاّيلاثم نع

 امدنع .هقيقحت نم هتعنم فورظلا نكل «حاجنلا رئاشب نم ٌريثك هيف مرش
 او ؛هحبصأ يذلا صخشلا دنع فقوتت ال (هيكاحت) صخش ةروص س مكعت



 367 ٠ مهتاّيسفن يف لحدا

 يتلا ةّيفيكلا يه نخ دهن وکی نأ ديري يذلا يلاثما صخشلا كلذ حور لحدا

 نم مغرلاب ًاميظع ًايوغم حبصي نأ نايربوتاش يسنرفلا بتاكلا اهب رّبدت
 اوا A مماثلا نا راو ف هات عاثأ ,ةيلكشلا فاق
 ةجيتن قيمع ٌمغب نرعش تاباشلا نم ديدعلاو اورا | يف ةذخآ (بدألا يف)

 ناك يذلا ملحلا ظاقيإ ديعي نايربوتاش ناك .مهتايح يف سنامورلا بايغ

 ا ا ار تفل( نيف ري دأب تانا ٍتايتفك نهيدل
 رک «ةيلعاف رثكألا نوكي هّلعل رخآلا حور لوخد نم عونلا اذه

 ةايح نوشيعي مهنإف روح اا .مهسفنأ ءا زإ لضفأ روعشب نورعشي

 .لكاش امو «يسنامور لطب ييظع ٌقشاع  هونوكي نأ اودارأ يذلا صخشلا

 نم ديدج نم ةايحلا اهيف ًاثعاب ءاهكاحو ةمطحملا تايلاثملا كلت فشتكا
 .ءارغإلا اذه ةمواقم عيطتست هلق .كفده ىلع ًادّدجم اهسكع لالخ

 .دايتصلا ةارم :زمرلا
E 2بعص نكت «قاذم ا ذيذل رئاط وه ةربقلا  

 .لماح ىلع ةارم دايصلا عضي «لقح ا يف .هب كاسمإلا
 - ٤ 92 1 مخ

 «فلخ ا ىلإ ةراتو مامالا ىلإ ةرات وطختو «ةارملا ماما طحن ةربقلا

 ةفئازلا جوازتلا ةصقربو ةكزحتنا ةضاخ ا اهتروصب تشتن تشتنا نأ دعب

 دعب هطيحمب ساسحإلا لك دقفي رئاطلا .اهينيع مامأ اهتيدأت ىرت يتلا

 .ةأرملا ةلابق هب كاسمإلا دايتصلا ةكبش مكحت نأ ىلإ ١ ايتسيطانغم موت نأ

 بالقنالا

 تناك يذلا  ةكليار ايرام رنيار رعاشلا ىقتلا «نيلرب يف 1897 ماع يف

 دلوملا ةّيسور ةبتاكلا ءمولاس سايردنا ولب دعب اميف ملاعلا ّمعتس هتعمس

 يركفم دنع ةريثألا تناك .ةشتين بلقل اهميطحتب تَرهُمشا يتلا ءانسحلاو
 ةسداسلا يف يهو نيرشعلاو ةيناثلا يف ناك ةكليار نأ نم مغرلابو «نيلرب

١ 1 / 
 هے كولسلا

 لبس“ 7 هيام اكل

 ديك ااو « يد ينس 7

 ل

 8 هنءاسإ رهغتس ڭا

 زوجعلا رجفنا ه

 عمس ادلع كحضنأب

 لاق 3 تاملكلا هذه

 ةرتغأ تحزم دقل»
 طامنأ عيمج عم ةليوط
 مل نكل :لاج .رلأ

 مهنم ذحاو لحني
 وأ كربص لثب
 رياسي كتفارظ
 ترياس امك یتھاکف

 نآلا كل رفغأس .تنأ

 بلطاو «كلذ ببسب
 لكا نأ ًةقيقح كنم
 ناو «يعم برشتو

 ام ييدن نوکت
 كلذ دعب م 0

 سا لجيلا
 و مدقتب همدخ

 اهالوانت يعل قابطألا

 نأ دعبو مهولا يف

 ىتح يخأو لکا
 تنام للاخ ماع خا

 «بارشلا ةرجح ىلإ
 ءاسن تحدص ثيح

 ءانغلاب تاليمج

 زوجعلا .ىقيسوم او
 دير :ةرسا نم
 بوث قشاقش نطعا

 هیدن هلعجو فرش
 .مئادلا

 «قشاقش ةياكحو

 سداسلا قيقشلا

 نم اياكح ««قالحنل

 ةليلو ةليل فلأ



e 368ءاوغإلا نف  

 .ياج .نإ ةمجرت

 دوواد

 نست ةبغرلا هذه

 رحالا سنجلا نم اع

 ًاماهمت انهباشي يذلاو

 هنأ نم مغرلا ىلع
 ةبغرلا «فلتخم

 يرحس قولخمب

 امني ‹«نحن ر مه يذلاو

 دوجوم ا ةيزم ع عمتي

 قوفت يملا لقتسلا
 دج ...هليختن ام لک

 ىح ةبغرلا هدهل ار اراثآ

 فور دک يف
 :ةيدايتعا 0

 يال طوبرم ا باذحج الا

 امك ۽ رکن يأ رعب

 ماجسنا ما يف

  رخآلا عم سفنلا
 ..هيف اهررکتو
 ةيعارغلا فطاوعلا

 ليبسال ينل او ةشايج ا

 اهلك ا اهنثدهت ىلإ

 نأ عقاوب ةطبترم
 هاب ليختي نئاكلا

 بناوج رثكأ ىري
 سشجتت ءافخ هسه

 باجح ءارو نم هيلع
 .رحخألا نيعا

 «ليسوم تربور -

 يد سينيدل ءنلعلا
 ةمجرت «لومجور

 درواه دراشتير

 ترهظا يتلا «ّبحخا لئاسرب اهرمغ .نونجب اهبح يف عقو هنأ الإ «نيثالثلاو

 .نانثالا قداصت .اميمح اعالطا اهلويم ىلع علطاو اهبتك عيمج أرق دق هنأ

 ىنل' ةيحورلا ةكراشملابو اپ ههججو يذلا زك را مامتهالاب تّرِسْأو (اهتروصل
TS 

 ١ ,ةيلصألا اهتغل مّلعت ىلع هتعّجش ا نجا يج يملا

 ملكت عاطتسا ا ةجردل غلاب ا اهتحيصن عبتا اخف حبصيو

 ذل ىلا اع زهنلا كبح رم ار ار نوه س لالخ يدور
 عون ىلإ هنكسم لوح «نيلرب یل اإ داع امدنع .ةرامعلا فلا ةّيبعشلا ديلاقتلا

 ةاكاحم ةجيتن ءارطإلاب مولاس ترعش

 (ةّيس ور

 تارابعب هثيدح معطيو سورلا نيحآلفلا بايث يدتري أدبو ءايسورأ ماقملا نم
 مولاس ترعش ةيادبلا يف .هتاكاحم رحس فطن: ا ناعرس نآلا .ةيسور

 ىرت تحبصأ نآلا اهّنكل ءةسامحلا هذهب اهتامامتها اهك راشي هنوكل ءارطإلاب

 اهل اعبات حبصأ دق ناك .ةيقيقح ٍةيصخشب عمتي ال هلأ ادب :رخآ ٍءيشك اذه
 ىف .ةّيدوبعلا ىف ةياغ هتافّرصت لك تناك .هتاذل هريدقتو همارتحا ٌصخي اميف

 7 لكش يذلا رمألا ءةقالعلا تهنأ 1899 ماع

 ءأكيتكت نوكي نأ بجي صخشلا حور ىلإ كلوخد :طيسب سردلا
 ًةجنفسإ ةطاسبب نوكت نأ كنكمي ال .كرحسل اهعاضخإ وأ هعاضخإلا ةليسو

 مزاللا نم لوطأ ٍةرتفل مهتلابق ٌةآرم لمحإ .هتجزمأو رخآلا عابط برشتت
 «هنوري مهلعجت يذلا مهعم هباشتلا تحن .كنم نورفنيو كتقيقح نوتيبتيسو

 نيحي امدنع .ةّصاخلا كتّيوهب نماك ساسحإب ظفتحت نأ كيلع بججوتي
 شيعت نأ كنكمي ال ذإ ؛كحور ىلإ مهدوقت نأ كيلع بجي هّنإف «تقولا
 نم دعبأ (ةأرملا لمح) ةاكاحلا يف يضمت نأو كاَيِإ :ىزغملا .مهطاسب ىلع
 هنم ام ٍةلحرم يف ؛ءاوغإلا نم 07 ةلحرملا يف طقف ةديفم يهف . .مزاللا

 .ةيكيمانيدلا سكغُت نأ بجي



 ءارغإلا قلخا

 ءارغإلا قلخ لالخ نم كئاوغإ ىلإ يعي عدلا جرا

 ءاوح ىعفألا توغأ امك .ةمداقلا عما نم ةحضن :بسانم ا

 يف ٌةبغر ظقوت نأ كيلع بجوتي مرحلا ةفرعم لا دعوب
 1 ةضقن دج ا نوعيطتسي ال كفادهأ

eدعب ققحتت مل يتلا ةينمألا «مهیدن » 

 كن ىلإ يفحخ فرط نم ر

 .اهوحن م

 دق «ةرماغم نوکت دق «ةورث نوکت دق

 نأ وه حاتفم ا ؛ةمئاو ةمرحم اذل نوكت
 مامأ د لَو .ضومغلاب ةفوفلم ءايشألا يقبل

 .يفابلاب موقت مهلوقع عدو «ع «عابشإلا ًاعجرم ؛مهنيعأ

 نم ىوقأ ًالوضف رثا .صرفلاب رك ودبي لبقتسملا
 .كنوعبتي فوسو «هقفارت يتلا فواخملاو كوكشلا



 لانملا ديعبو يرغملا ءىشلا

 ىعدُي ليبن لجر ناک ءرشع عساتلا نرقلا تانينامث نم ام ٍتقو يف
 يف ةأرما ئارا امدنع يرده یف ورتم ىف :ىّشمتي' سالیدوت يد ناوج نود

 هرمع نم ةيناثلا يف لفطب ةعوبتم «ةبرع نم لزنت يهو تانيرشعلا ةيادب

 لود سافنأ فطخ ام م «سبلملا ةا ةعفايلا ةديسلا تناك .لافطا ةيّبرهو

 ديكأتلاب .تاونس ثالثلا يلاوح نم اهفرع دق ناك ٍةأرماب اههبش ناك ناوج

 اتيتسيرك ءاهفرعي ناك يتلا ةأرلا .صخشلا سفن نوكت نأ زئاجلا نم نكي مل
 ةفيك تناك ناكا ردا حراسم يف ضارعتسا ةاتف تناك ةليوروروم

 برتقا :ةجردلا هذهل ترّيغت اهفورظ نوكت نأ دعبتسملا نم - ًاّدج ةريقفو

 ىلإ ٌرطضا هنأ ةجردل دص .اهتوص عمس مث نمو .ليمجلا هجولا سفن :اهنم
 .ةأرملا سفن لعفلاب تناك :سولجلا

 هتاحوتف تناك يذلاو «هرييغت ىلإ ليبس ال ًايوغم ناوج نود ناك
 عم هتقالع ركذت هتكل .فانصألاو ناولألا عيمج نمو ىصحت الو َدعنال

 رثكأ تناك دقل - ةياغلل ٌةعفاي تناك اهّنأل .أمامت حضاو لكشب اًنيتسيرك

 اهدوارو اهيلإ دّدوت «حرسملا يف اهآر دق ناك .ًارحس نهب ىقتلا يتلا تايتفلا

 ىلع ةدلب ىلإ ًةلحر يف هقفارت نأب اهعانقإ رّبدتو «بظاوم لكشب اهسفن نع
 نكي مل هنأ الإ ءنيتلصفنم نيتفرغ يف الزن مهنأ نم مغرلاب .رحبلا بناج
 كلذب ًابساك ءلمعلا بعاتم نع ًةّصق قمل :ناوج نود فقويل ٌءيش كلانه

 ماَيَأ ةّدع دعب اهكرت .اهفعض لغتسا نانحلاو ةقرلا نم ٍةظحل يفو ءاهفطاعت

 .ًادبأ كلذ دعب اهاري نل هنأ دقتعا .لامعألا ضعب يلوتل رارطضالا ةعيرذب

 لسرأ دقف - هل ةبسنلاب لوصحلا ردان ْدمأ وهو - بنذلاب هروعشل ةجيتن
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 نوتاهل ةبسنلاب

 ٌنِإف نيدهر ج ا
 بقوع سولاتنات

 دعبو «هتکلم رامدب

 يدي ىلع هنوم
 باذعلاب «صويز

 ةقفرب دلاخ ا

 3 :ويسكيإ

 « سو يتيل «سوهيسيس

 .نيرخاو «نييديانادلا

 نألا ناك امنيب

 ًأشطع قرحتي

 دقف ءاعوج رضتيو

 نم نصغ مامأ فقو
 ىّلدت ةرمشم ةرجش
 .ةلحض ةريحب ىلع

 اهجاومأ تناك
 «هرصخب مدطصت

 ىلإ ًانايحأ لصتو
 هنإف كلذ عمو ءهنقذ
 «برشيل ىنحنا املك

 نری ناك ءام ا إف

 کیی ملو ءهنع ادیعب
 دوسالا لحولا ىوس
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 اذإ وأ ؛هيمدق دنع

 نيف هرمع ل ع
 «ءام ا نم ةنفح فرغ

 نم قلزنت تناك اهنإف

 عيطتسي نأ لبق هدي

 درجم نم رثكأ ل عف

 ر رسالا «نيتققشتملا
 امض رک ةكرت دلا

 .ىضم ٍتقو يآ نم
 ةرجشلا تناك

 ىیرٹتکلاب ةلمحم
 نيتلا ؛عنايلا حافتلاو

 نوتيزلا «بيطلا
 «نامرلاو جضانلا

 زيلع تا الا
 EE N هك

 هرم لوانتيل هدي

 تناك «قاذم ا ةولح

 حيرلا نم ةفصع
 نع اديعب اهعفدت

 .هلوانتم

 ةرفيارع روز د
 ‹ ةيفيرغ إلا ريطاسالا

 ىناثلا دلجملا

 ءاتتيمرأ :ناوج نود
 : ف ىلا نمسا
 ءاسنلا تسيلفا

 ؟ةفيقحلل تافيدص

 «ءالبنلا نم لجر انأ

 ةرسأ ثيرو
 «ةقيرعلا سويرونيت
 يأ نإ .ليفيس يعتاف

 اذوفن لجر رثكأ وه

 سيراب ىلإ بهذ .فاطملا رخآ يف اهيلإ عجريس هنأب ًايعّدم ءاتيزيب 5000 اهل
 .ًارخؤم الإ ديردم ىلإ عجر دق نكي مل .كلذ نم الدب

 نم لم فص ركع رك ني اذه لكل هركاذو ا ا

 هبش لكشب تجّوزت اهنا دب الف «نكي مل نإ ؟هدلو دلولا نوكي نأ نكمملا
 اهّنأ حضاولا نم ؟اذهك اعيش لعفت نأ اهناكمإب فيك .امهتقالع دعب ٌيروف
 تطلاخ ؟اهيضام نع ملعي له ؟ىرت اي اهجوز نم .نآلا ٌةينَغ تناك

 هذهب اهنع ىلخت !ذامل .لامجلاو ابصلا يف ةياغ تناك .ةديدش ٌةبغر هبارطضا

 .ةجّوزتم تناك ولو ىّتح «ىرخأب وأ ةقيرطب اهعجرتسي نأ هيلع ؟ةلوهسلا

 تقتلا ؛ىرخأ ٍتاّرم ةّدع اهآر .ًايموي هزتنملا ىلع دّدرتلاب ناوج نود أدب

 اهتاهزن دحأ يف ةيترلا عجتت .هتظحالم مدعب ترهاظت اهتكل ءامهانيع
 لجرلا مسا ّنأ هتربخأ .اهتديس جوز نع اهلأسو ءاهعم ٌةثداحم أدبو «ةريصقلا

 نيأ ًاضيأ هتربخأ ؛ةليوط لمع ةلحر يف ناك هّنأو «زينيترام روينيسلا ناك

 .اهتدّيس ىلإ اهملستل رو ًةلاسر ناوج نود اهاطعأ .اتيتسيرك شيعت

 .ليمج رصق نع ةرابع ناك يذلا  اتيتسيرك لزنم لوح ىّنَمت اهدعب
 .لاملا لجأ نم تجّوزت دق تناك :هفواخم أوسأ تدكأت

 اريحا

 .هزتنملا يف ءطقف ةدحاو ٍةَرل نكل «هتيؤر ىلع تقفاو «ةحيضف بتجعل
 ةيلمع“نوكي نأ هنأ نم ديدنج.نم اهؤاوغإ :نتارتحاو ةيانعب ءاقلل دعنا

 :ةليمجلا اهبايث يف لفرت يهو «هوحن هجّنت اهآر امدنع هّنكل .ةساسحو ةقيقد

 .ںئاسرلا نم اديزم لسراو صا .هتلباقم اتيتسيرك تضفر

 نم هريغ نود طقف هل تناك اهّنأب اهربخأ .هب اتحاطأ هتوهشو هسيساحأ ناف

 اهفورظ نأ حضاولا نم ؛اهل ةناهإ ةباثمب مالكلا اذه اتيتسيرك تربتعا .لاجرلا
 كلذ عم .طقف ةدحاو ةَ ولو ىّتح كلذ دعب هئاقل نم اهعنمت تناك ةنهارلا

 سوت .(اهئافج) اهتدورب تحت هاجت ٌةّيوق فطاوع رعشتسي نأ عاطتسا دقف
 م ادا اهل شرا .ءىشب دعت نأ نود تبهذ اهتكل ءادّدجم اهاري يك

 ةروصلا رصانع عّمجي ىكل هتاقاط ىصقأب هلقع لّعشي ناك امنيب «لئاسرلا



 ةاتف نم جّوزتي نال هوعذي يذلا ام ؟زينيترام روينسلا اذه ناك نم :اهلك

 ؟اتيتسيرك هنم تَعِرْتن' ىّتح ىرج يذلا ام ؟ض ارعتسا

 ىف دعب ئرخأ هرم ناوج نود ءاقل ىلع اتيتسيرك تقفاو ًاريخأ

 اهديري 3 هّنأب تلاق .هلفط نكي مل لفطلا ّنَأب هتنأمط .مالكلا ناعيطتسي

 E ناک هلآ لاق .اهيلع لوصحلا عيطتسي ال هنأ .هريغل كلم يذل طقف

 امهئأكو تاظحللا ضعب ىف اهانيع تدب .اهتداعتسال ءىش يأ لعفل

 تارو فاكلا فكرت قلع تدب اقع اهتكل را يذلا سأل الرا

 ناك كلذ نأ تكردأ اهتأكو ءٌةرشابم تضهن اھتکل  هفتك ىلع اهسأر

 ناوج نود ناك .ةعرسب ترفو ريخألا امهؤاقل ناك اذه نأ تلاق .أطخ

 ناك ا تناك ؛هعم بعلت تناك .دودحلا تاجرد كعب ًاقلقو ًاجاتهم

 .ادبأ اذهب حمسيل نكي مل .ربق نم ةقيرطلا هذهب قالطإلا ىلع

 ريكفتلا عاطتسا ام لك .تلت يتلا يلايللا يف ًادبج ناوج نود مني مل

 يف مدقت دقو وه هلوح ءاهجوزل هلتق لوح سيباوك هتدوار .اتيتسيرك ناك هب

 هيلع ًامازل راص .ريثكب هلّمحَت عيطتسي ام رثكأ كلذ ناك .اديحو راصو نسلا

 :اهباوج هاتأ دقف «ةأجافمللايو نكل «عادو ةلاسر اهل لسرأ .ةدلبلا رداغي نا

 ريثكب فعضأ نآلا حبصأ .هل هب حوبلا ديرت ٌءيش اهتبعجب ناك «هتيؤر تدارا

 مل اهدنع .هنم تبلط امك «ليللا يف رسج ىلع اهب ىقتلا .

 تناكو «ناوج نود بحت تلاز ال معن :اهسفنب مكحتلل ٍدهج يأ لذبت

 حضو يف .دغلا يف اهلزنم ىلإ ينأي نأ بجي هّنكل .هعم برهت نأل ٌةزهاج
 .ةّيرس وأ نامتك كلانه نوكي نأ زوجي ال .اديعب اهذخايو راهنلا

 مواقُي نأ نم

 .فصوت ال ةجردل ًاديعس ناك ذإ ءاهبلاطم ىلع ناوج نود قفاو
 ةروينسلا نع ناپ «ةرّوقملا ةعاسلا يف رصقلا ىلإ يلاتلا مويلا يف بهذ

 .مسإلا اذهب ٌدحأ كلانه نكي مل هنأ بابلاب تفقو يتلا ةأرملا تلاق .زينيتر ام

 شيعت يه :ةأرملا تلاق ءاتيتسيرك «هآ .اتيتسيرك وه اهمسا :ناوج نود َرصا

 ® 373 ءارغإلا قلخإ

 طالبنا يف ارابتعاو
 تءاش ...كلما دعب

 ىلع كارا نأ ةفدصلا
 فرصتي .قيرطلا اذه

 ةقيرطب ًانايحأ خا

 بح ا یتح ئحافت

 ال :اتنيمرا ه ا
.. 

٤ 

 أم ناك اذإ ملعأ

 مأ ةقيقح ا وه لوقت
3 0 

 انآ داك ر ع

 «ويسيرلاب نم هجورتم

 اذه معي يم

 جاوزلل نکی فيك

 ول ىتح لطب 3

 لود ؟ینرجه

 1 امدنع :لاوج

 جاوزلا لمتكي
 «ةأرما ىلع لوخدلاب
 قيرط نع كلذ ذاك
 هنإف «عادخا وا ركل

 . ...هلاطبإ نكي

 .قحم تلا :اتنيمرا

 يندعاسيلف «نكل
 ىلختت نلا «برلا

 ي يي خ

 نود ه٠ ..؟ىجوز

 ی ءاتنيمرأ :ناوج

 ادع «ئدويغ عوض
 يف تم يارس
 ةضفلا ص تق

 oF يذو ةعامللا

 .صلاخ لا بهذلا نم

 كقنع قرطيلسو
 ودالقب يرمرم ا
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 ىلع مشتسو ؛ةليمج

 متاوخ كعباصأ
 :موجنلاك E اأ

NE E 
 . كل انأ :اتنيمرأ

 انيلوم يد وسيرت -
 علا د ف
 .مإ نييردأ ةمجرت

 راكسوأو ونازتيكس

 نر يف لدتا
 ريرحت «ناوج نود
 لدنام

 ىعفألا تناك نآلا
 اثبخ رثكأ ناطيشلا
 ير قولخم يأ نم
 دق برلا ناك رخآ

 «ةأرملل لاق .هفلح

 ال” ب و9 لاق له»

 يلكأت نأ كلب رلخي

 نم ةرجش يأ نم
 تلاقو «؟ "ةقيدح ا

 «ناطيشلل ةارلا

 نم لکان نأ اننكميو

 ؛ةقيدح ا راجشأ رامث
 «لاق برلا كل
 نم يلكأت الأ بجي
 يف يتلا ةرجشلا رامث

 الو ءةقيدح لا طسو
 ءاهيسمن نأ بجي

 نکل «'.ينومت المل

 «ةأرملل لاق ناطيشلا

 هللا أل .يبتومت نلو

 اك .لّوألا زارطلا نم وغمل َةَيحض تناك اهّنأ تكردأ

 ءانفلا ىلإ برطضم وهو ناوج نود هجوت .نيرخآلا ءالزنلا عم ,فلخلا يف

 بابل يتب جرافلا يدييعلب رو اهنبا ىأر هنآ ّنظ كلانه .رصقلل يفلخلا

 باب ىلإ هججوت .ام رخآ لفط هّنأو دب ال .هسفنل لاق ءال نكل .ةخسّتم
 تناك دقل .رخد .اهتمداخ نم الدب بابلا اهسفن يه تحتفف ءاتيتسيرك

 ةزهجم بجاشم ىلع ةقينألا اتيتسيرك بايث تّلدت ثيح .ريقف صخش ةفرغ
 تناك امنيب عمتسي وهو ًاهودشم سلج ملح يف ناك ول امك یا اک

 .ةقيقحلا فشكت اتيتسيرك

 ,رهشأب اهرجه دق ناك نأ دعب .دلو اهيدل نكي ملو :ةجّوزتم نكت مل

 ةمرغم لازت
 فالآ ةسمخلا تذخأ .ةيآلا سكع ىلع ةمّعصم تناك اهتكل «ناوجنودب

 تفشتكا نأ دعب «نمثلا ةظهاب ًابايث ترتشاو اهل اهلسرأ دق ناك تلا هز

 «ناريجلا نبا تراعتسا .ديردم ىلإ داع دق ناك هنأ كرتشم قيدص لالخ نم

 اذه لك - ةبرع ترجأتساو ؛لفطلا ةيّبرم رود بعلت نأ مهتبيسن نم تبلطو
 ٌرطضت مل .هنهذ يف ىوس شعشعي مل ًالّصفمو ًامكحم ًامهو قلختل
 هنأ وأ ةجّوزتم تناك اهن ًادبأ لقت مل عقاولا يف :بذكلا ىلإ ىّتح اتيتسيرك

 هاجس اهيلع :لوضألا ىلع رداق ريغ توك نأ تملع. .لفط اهيذل ناك

 يوغتل ةديحولا ةقيرطلا تناك دقل .ىضم ِتقو يأ نم رثكأ اهب بغرب
 هلم الجر

 ٍلكشب هيف هتراثأ يتلا تالاعفنالابو «هيلإ تلصو يذلا ىدملاب ًاكبرم
 ايد بلطو اتيتسيرك 6 ناوج نود ناف «قذحلاو ةعاربلا يف ةياغ

 امهّنأ تلاق .هحارأ اجرو هأجاف يذلا رمألا «بيذهتب تضفر اهنأ الإ .جاوزلل
 اذإ طقف .رخآ ٍناكم ىف نافوطتس هينيع َنإف اهيف ناجّوزتيس يتلا ةظحللا يف

 نكي عل .ايلعلا ديلا ةبحاص نوكت نأ اهدنع عيطتست اهتإف اناك امك ايقب

 .لوبقلا ىوس رايخ نم ناوج نودل

 يإ يشتلود ةياور يف ناتتصخش امه ناوج نودو اتيتسيرك ,ريمسفتلا



 وتنيساخ ينابسإلا بتاكلا اهفلأ يتلا «(/89 «ةذيذلو ةولح) اسورباس

 نم مهاياحضو ًاروكذ نيوغم جلاعت نوكيب لامعأ مظعم .نوكيب ويئاتكوأ

 نود اهنع ىلخت نأ دعب .هنع ريثكلا فرعو هسرد حوضوم انهو ثانإلا
 ا رجحب نيروفصع برضت نأ تردقو هتعيبطب يلم تركف دقف «ناوج
 قّوذتي نإ ام ؟لجر اذكه يرغت نأ اهل فيك نكل .هديعتست نأو مقتنت نأ

 .هيعارذ نيب عي و ا ھا ناک ام .اهب بغري دوعي ال ىتح .ةهك افلا

 يكل ناوج نودب عفدي نأ ةنأش نه يذلا مالا هل ءارغإ لكشيل نكي مل

 دق هريغ ّنأب ساسحإلا ناك ءاهلجأ نم ىعسيو ءأدّدجم اتيتسيركب بغري
 كلذ هع ق تناك قللت مج ت تناك تاب ذاق ای هتم

 مل يتاوللا ءاسنلا يأ «تاجّوزتملا ءاسنلاو تاوارذعلل هتقحالم ببس ناك

 َلإف لجل ةبسنلاب هنأ يف ًايقطنم تركف .نهيلع لصحي نأ هب ٍضَرَتفُي نكي
 اذل .(برطي ال ّيحلا رامزم) رخآ ٍناكم يف ًارارضحا رثكأ ودبي ًامئاد بشعلا

 هيلع لوصحلا رّذعُتْلاو يرغملاو ديعبلا ءيشلا كلذ اهسفن نم لعجتس تناك
 تالاعفنا هيف كرحتو ءاهعابشإ نود هتبغر ةراثإ لالخ نم هبّذعت یک

 ةبغرلل ٌةريثمو ٌةرحاس تناك مك ملعي ناك .اهب مكحتلا هنكمي ال سيساحأو
 لصحيس هنأ لّيخت يتلا ةذللاو ءادّدجم اهكلمت ةركف .ةرم تاذ هيلإ ةبسنلاب

 علتبا :هعم لماعتلا وأ هلمح عيطتسي ام ريثكب رثكأ اتناك كلذ ءارو نم اهيلع
 .معطلا

 ةبغرلا ريثت تنأ ؛لزاغُمو جِيَع تنأ ًالَوَأ .ةجودزم ٌةريسم وه ءارغإلا
 يف .ةّيمويلا ةايحلا نع ءاهلإلاو ةعتملاب حيولتلا ی ىرحألاب وأ دعولا لالخ نم

 7 «كيلع لوصحلا نوعيطتسي ال مهتاب كفادهأل حضوت تنأ «تقولا سفن

 ولا خم اع ارج ا سوت تنا راع نيل

 لالغتسا لالخ نم «ةقباسلا روصعلا يف زجاوحلا هذه قلخ لهسي ناك

 اهضرفت يتلا زجاوحلا  ًالصأ ةدوجوملا ةّيعامتجالا زجاوحلا نم ةدافإلا وأ

 زجاوحلا نوكت نأ بجي نهارلا رصعلا يف .نيدلا «جاوزلا «قرعلا «ةقبطلا
 ؛فدهلاب ًامتهم تسل ًاًّمح تنأ ؛رخآ صخش لبق نم ذوخأم كبلق :ةّيسفن

 375 ٠ ءارغإلا قلخإ

 فوسف اهنم ناکا

 «كتريصب تفت
5 3 

 هللا لثم نرحسفقتس : 3 و

 رم ريخا نيماعت

 امدنعف اذكهو ه.رشلا

 ةا نأ تا

 هح اصح تناك

 تناك اهنأو «لكأل
 لاو ءرظانلل يسم

  ىهتشن ةرجشلا
 ءاميكح ءرم ا اهلعج

 نم تذحأ اهنإف

 كت تلكأو اهتهكاف

 تطعاأ كلدكو

 ءاهجوزل اهنم اضعب
 .لكذف

3 

 1:3 نيوكتلا رفس -

 ميدقلا دهعلا

 اي «ةيوقلا ةيوغم ا اهتيأ
 . ةصرفلا اهتيأ

 ندی'رد نوج 3

 وتيسام ناك امنيب

 هدوار قف (عفتجي

 عم بهذي لئاه قوت
 تابهارلا 0 الؤه

 ةجردل نهعم ىفبيو

 هلمكأب هدسج نأ
 هغدغدت تراص

 ناك هلال «ةراثإلا

 نأ هناكمإب ناك
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 نکل .هنهذب ام قمحي

 نل هنآ كردأ هنوك
 ناكم يأ ىلإ لصي

 هاياون نع فشك اذإ
 دقف «وتونل ةيققيقحح ا

 تنك مک . :باجأ

 ككرت ىف احن

 ام ![تابهارلا ريدل]

 يذلا ةابح ا عون وه
 نا لجرلل نكي
 امدنع هب ىظحي

 ديدعلاب اطاحم نوكي

 نوكي دق ؟ءاسنلا نم
 عم اضاع ًاضيأ

 نيطايشلا نم ةباصع

 دج ىف نون اذا

 نفرعي ا, نايحألا

 لوجي اذام

 . «.نهرطاخب

 اغرف امدنع امهتكل

 إف «مالكلا نم

 ريكفتلاب ادب وتيسام

 هيلع ىتلا تاوطخ اب

 هنكمي يك اهعابلا
 ءاقبلاو باهذلا

 فرعي هنوك .نهعم
 ىلع امامت رداق هنأ

 يا اهلا ديف
 مل هنإف ولون اهركذ

 لايح قلقلا هرواسي

 ىلع لوصح ا مدع
 ةيقنلخ ىلع لمعلا
 ببسلا كلذ
 ناك هّنكل «دیدحتلاب

 لذخي' نأ نم ًافئاخ

 ةبسنلاب ةيافكلا هيف امب ًادّيج تسل تنأ ؛ءئس تيقوتلا ؛مجحت كلعجي ام بس
 ؛كل ةبسنلاب ةيافكلا هيف اب ًادبج سيل رخآلا صخشلا ؛رخآلا 4خ لل

 ند اهلا و اعدت نأ نكمي «سكاعم وحن ىلع .ليبقلا اذه نم ءايشأو

 هذه .كل اونوكي نأ مهل رَدَمُم ريغ وأ «نيذوحخأم اونوكي نأك :ّيعيبط ٌرجاح

 ك اهتكل ءةينيدلا وأ ةّيعامتجالا زجاوحلا نم ٌةيفخح رثكأ (عناوملا) زجاوحلا

 .اهسفن ىقبت اهمكحت يتلا ةّيسفنلا ةيلآلاو كلذ نم مغرلا ىلع زجاوح

 هيلع لوصحلا مهل ٌقحي ال وأ نوعيطتسي ال اب نوراثُي سانلا نأ ىه ةقرافملا

 - اتم ريغ ككل «امتهاو ٌقَّوْشت كلانه  يلخادلا عارصلا اذه قلخإ

 لوصحلل سولاتنات لتقتسا امك كيلع لوصحلل مهئاتقتسا كلذب نمضتسو

 ىلإ َرِمُع نأب تقرع هلأ ةيقيرغإلا ةروطسألا معزت كلم :سولاتنات) ءاملا ىلع
 نم الك كلو هيتفش برق ةهكافلاب ةلقثملا ناصغألا تّلدت دقو ءاملا ىف هنقذ

 لاحكو .(مجرتملا :هغولب لواح امّلك هنع ًاديعب ٌدتري ناك ةهكافلاو ءامل

 مهاب اوليخت شكا كقحالت كفادهأ تلعج املك ءاتيتسيركو ناوج نود

 .نماك لكشب ُمََمُم كؤاوغإ .نوردابملا

 .هل ملستست نأ يه ءارغإلا نم صلختلل ةديحولا ةقيرطلا

 ءاوغإلل حيتافملا

 ّسح ىلعو نامألا ىلع اوظفاحي يكل تقولا مظعم نولضاني سانلا
 مهتدراطم يف مهروذج نم مهسفنأ نوعلتقيس اوناك اذإ .مهتايح يف نزاوتلا
 يف اودمصي نأ اوعيطتسي نل مهّنإف مهمامأ ربعي ملح وأ ديدج صخش لكل
 .ةلوهسب يتأي ال هتكل «لاضنلا يف نوزوفي ام ٌةداع مه .يمويلا حدكلا هجو
 نع .نوكلمي مه امم رثكأ نوكلمي سانأ نع نوؤرقي مه .ءارغإلاب ءيلم ملاعلا



 يذلا نامالا .ةداعسلاو ةورثلا اودجو 0 نع «نورحخا اهضوخي تارماغم

 ًامئاد ر دوت هن .ةقيقحلا

 تنأ .مهتقيقح نيبو سانلا رهظم نيب ام طلخت aT ہک

 مدنلاو كشلا 27 «قهرم ر همأل مهتايح 0 ماظنلا ءاقبإل ۾ ا نُ ملعت

 بلطتي يذلا رمألا «(اميقتسم) ًالضافو ًابيط نوكت نأ 6 نم .مهلكاتي
 .الهس ءاوغإلا حبصي نهذلا يف ةفرعملا هذهب .تابغرلا ىوقأ عمقت نأ ًامئاد

 لصحي ءارغإلاف ؛سانلا هديري ام ءارغإلا سيل

 نم اوصلختيل ةديحولا ةقيرصلا يه كلت .اوملستسي نا «ءارغإلل اوعضخي
 .هل مالستسالا رثكأ فلكت ءارغإلا ةمواقم .مهتايح يف رّثوتلا

 نأ بجي .يمويل ا ءارغإلا نم ىوقأ ًءارغإ قلخت نأ ىه «نذإ كتمهم

 مهفإ .مهفعض طاقن فدهتسي - دارفأك e «مهيلع ًازكرم نوكي

 .ىرخألا فعضلا طاقن اهنع أشنت ؛ةّيسيئر يفعض ةطقن هيدل ٍدحاو ل لك :ًارمأ

 ىهتايح يف صقنلا كلذ .مهتلوفط ىلإ دوعي يذلا كاذ نامأاللا ّنمكم ل دج

 ءرورغلا ؛عمطلا مهفعض نوكي دق .مهئارغإل حاتفملا كديب نوكي اهدنعو

 نم كلذ ىلإ نوريشي مه .ةمّوحملا ةرمثلل عوج ام ةتوبكم ٌةبغر ءرجضلا

 مهبولسأ :يعاولا مهمكحت نم (تلفت) عورت يتلا ةريغصلا ليصافتلا لالخ

 a ديدوتلاب وب: مويضام .لجيرم ٌقيلعت «سابللا يف
 سايق ىلع ًامّمصم توق ٌءارغإ مهحنما .تامولعملاو ةّلدألاب ةئيلم نوكتس
 هك رحت يذلا ةعتملا لمأ لعجت نأ عيطتست اهدنعو «هعم بسانتي امب وأ مهفعض

 هقفارت يتلا كوكشلاو فواخملا نم ربكأ لكشب زربي مهيف

 َدّقَعَي نأ يف ةديدش ٌةبغر بيايف اينابسإ كلم بغر .1621 ماع يف

 سمياج يزيلكنإلا كلملا نبال هتنبا جيوزت لالخ نم ارتلكنإ عم افلاحت
 يف اينابسإ ريفس .تقولا يف لطام هتكل «ةركفلل ًالجقتم سياج ادب .لّوألا

 عضو .بيليف ةطخب ًامدق ّيضملا ةّمهمب فلك «رامودنوج «يزيلكنإلا طالبلا

 .«اقباس لريإلا) ماهغنكيب قود «هينيع بص كلملا ريثأ ُريفسلا

 نا وه سانلا هديري ام .موي لك

 نم نيتك

 37 اقوا ىلا

 هرهضمو هلوتف ببسب

 ريغ لكشب بادجلا

 ءاذكهو .ىدايتعا

 اددع ظفر لا دعب
E FEEےک و  

 هنخمنا ليحأ م

 يف هتف ؛یرح الا
 هنيب ركف فاطنا رحا

 ريدلا» :هسفن نيبو

 كلانهو ادج يغب

 اذإ .ينفرعي ذحأ ال
 رهاظتلا تعطتسا

 مكبأ الفم ى

 يننودخأي 8

 ثيبشت 4«. ديك اتا

 «سدخ ا اذهب رارصإب

 ناجا سبأ دقف دلو

 قلعو ءارقفلا

 عضوو ءهفتك ىلع
 هينيع بصن ريدا
 اعا ریپ نأ توق

 .هجقي ناك نيأ ىلإ
 هاف ءهلوصو یدل

 جرا
 ءاش ثيح «عانشنا

 ىقتلي نأ ظح ا

 لضفبو «ليكولاب
 ىتلا كلتك تاءاهل
 - ىمكبلا امد خپ

 عابطنالا ىطعأ هنإف

 نم لوني ناك هناب
 لباقج ؛ماعطلا لجأ
 ميت مرغی نأ

 2 هه .هض ب " بصح

 ماعطلا ليكو لا 5 مذف

 كلذ دعبو «رورسب



 ءاوغإلا نف . 8

 ا وک هل مد
 يتلا رجالا عوذج

 ارداق ونون نعي مل

 امدنع «ةعورللاي

 مك لیکو نا فشتكا

 ایقئادح ناك هنأ

 ًاموأ دقف ءأزاتم
 نإ هايإ الئاس وُنيساك

 ءاقبلا ديري ناك

 ريخألا ماقو كانه
 هنأ اهدافم تاراشإب

 مايقلل ادعتسم ناك

 هديري ٍءيش ياب
 :نآلا' نكر لا
 امدنع «موي تاز

 وتيسام نا فداص

 دعب حيرتسي ناك

 لمعلا نم ةرتف
 تبرتقا دقف «ينضم ا
 ناتعفاي ناتبهار هنم

 نايّسمتت اتناك ناتللاو

 هنأ ام .ةقيدح ا ىف

 عابطنالا امهاطعأ

 دقف «أمئان ناك هناب

 «هب قيدحتلاب امادب

 نيالا ًارجأ تلاقو
 اذإو ٠ :اهتقيفرل

 نم نَقيتلا يننكمأ
 اذه نيقبتس كن

 كربخأ فوسف ءأرتس
 اطل ٍةركف نع
 «ينهذ يف تلاج

 مدخن دف ىتلاو
 م «.ةلدابتلا اصححلصم

 ا هاو وورغلا :ةتساسألا قرد نف ةف رامودنوج ملع

 ا امهنأش نم نيذللا ةرماغملاو دجملل ًاشطعتم ماهغنكيب ناك .(ءاليخلا

 رم وكشي ناكو «رجضلا هل بست ةدودحملا هتاّمهم تناك ؛هترهش نم

 (هقلع) هحدتما نأ ناك ريفسلا هلعف ِءيش لوا اذه تیب ًءاتسمو ىوكشلا

 نأ يزخملا نم ناكو ةكلمملا يف لجر ردقأ ناك قودلا نأ لاق ذإ  بانطإب

 ةرماغم نع هنذأ يف سمهي ذحأ كلذ دعب .ةدودحم ِتاّمهمب الإ ضَدَمْي ال

 ةريمألا نم جاوزلا ديوي ناك «فرعي رامودنوج ناك امك «قودلا .ةميظع

 نم ريثكلا قرغتست تناك هذه ةنيعللا جاوزلا تاضوافم نكل ءةينابسإلا

 .كلملا' نبا قفاريس قودلا ناك ول اذام .ةجيتن ىلإ يّدؤت نأ نود «تقولا

 يف لمعُي نأ بجي اذه «عبطلاب ؟اينابسإ ىلإ «زلراشت ريم ألا ميمحلا هقيدص

 اوزيجي نل اهءارزوو ةيزيلكنإلا ةموكحلا أل «نيقفارم وأ سرح نود ءرشلا
 نإ ام .ريثكب ٌةيسنامورو ٌةروطخ رثكأ اهلعجيس اذه نكل .ةلحرلا هذه ًادبأ

 لا ّيمدق دنع هسفنب يقلي نأ ريمألا عيطتسي ىتح «ديردم يف حبصي

 المع نوكيس مک ارق اراكنإ ىلإ اهب عجريو دلا يح العم يرام
 ىلإ بسديس لضفلا ّلك ناك .تحلا لجأ نم ًاصلاخو ًايسورفو ًامهش
 .نورقل همسا عيذيسو قودلا

 كلملا ًاضيأ اعنقأو ؛اهب عورشلاب زلراشت عنقأو «قودلا ةركفلا تفختسا

 ناكإ) تداك وأ ةثراك ةلحرلا تناك .لادجلا نم ريثك لعب عنامملا سياج

 لصحي مل جاوزلاو «(اتراب ىظحيل ةيكيلوثاكلا ىلإ لوحتي نأ زلراشت ىلع

 لالا نم ضورعب قودلا شري مل وه .هلمعب ماق دق ناك رامودنوج ّنكل ءادبأ
 .ًادبأ حضني مل يذلاو هصخش نم يلوفطلا ءزجلا فدهتسا امإو -  ةطلسلا وأ

 ءلاحلا يفو ءءيش ّلك ديري وه .مواقي يكل ةيفاكلا ةرقلاب عمتي ال لفطلا
 ٍةَذل لالخ نم عجبا ىدل ًادّصرتم نمكي لفطلا ا قي ام ًاردانو

 ةبسانملا ةيمدلاب مهرغأ ءرتولا كلذ ىلع برضإ .ةعومقم ٍةبغر وأ ءاهنم اومرځ

 فّرعت .ةداتعملا ةدشارلا مهتينالقع نع نوديحيسو ((حرم «لام «ةرماغم)

 اذه  ةّيمويلا مهتايح يف هنورهظي يلوفط ِكولس يأ لالخ نم مهفعض ىلع



 .ديلجلا لبج سأر وه

 .1796 ماع يف را ن قلع داك تير اقوي ةوتلونات وق

 لامش ىلع تن ےل وت وتسا دق تناك يتلا ةيواسمنلا تاّوعلا مزهي نأ تناك هتنقهم

 نم نيرشعلاو ةسداسلا طقف غلبي نويلوبان ناك :ةلئاه تابقعلا تناك .ايلاطيإ

 هعقوم ىلع هنودسحي اوناك هتحت نيذلا ةداقلا ؛تقولا كلذ ىف رمعلا

 الو «ةيذغتلا ءوس نم نوناعيو :نيكينم هدونج ناك .هتاردق یف نوككشيو

TSرو  

 ةطقن ناك امترل 2 نع 3 ها ماق ءايلاطيإ ىلإ بلألا زايتجال

 عايج فاصنأ متنأ دونجلا اهَيأ» :هتايح يفو «ةّينهملا هتريسم يف لّوحتلا

 مكل لعفت نأ عيطتست ال اهتكل ءريثكلاب مكل نيدت ةموكحلا .ةارع فاصنأو

 ..دجنلا مكناحنمي ال امهتكل «مکنافرشی
 ةرهدزم ا نودجتس كانه .ةيوضخ ملاعلا

 مكتعاجشو مك ربص لإ .ءيش ّيأ

 لوهس رثكأ ىلإ مک دوقأس
 كأ باطخلل ناك «.ةورثلاو دجملاو ةّرعلا نونجتس كانه .ةظتكم تاعطاقمو

 قل ماي ةّدع دعب تنومديب يداو ىلع دونجلا ءالؤه سفن ّلطأ .يوق

 ةباصع تحبصأو «مهناذآ يف ىدص نويلوبان تامنكن ناك .قاشلا لابجلا

 ةدراطم يف ايلاطيإ لامش حاتجا ًامهلم ًاشيج سبالملا ةو
 نيتواسمنلا

 ما .٠

 ةرمدتم

 خلاك ضام دجوي مكءارو :نيرصنع اذ ناك 07 نؤيلوباب مادختسا
 رهظُت نأ .ىنومتعبتا اذإ ,دجملاو ةورثلا نم لبقتسم دجوي مكمامأ ؛تيقمو

 ءىس وه هحبريل ِءیش لکو هرسخيل ءىس هيدل سيل فدهلا نُ حوضوب

 لبقتسملا «لمألا نم ًاليلق لمحي رضاحلا .ءارغإلا ةّيجيتارتسال لّمكمو ممتم

 ىقبت نأ كلذ نم مغرلا ىلع ءركذت .ةراثإلاو ةعتملاب ًائيلم نوكي نأ نكمي

 رثكأ ًاحضاوو ًاقيقد نك .ام ًاعون لانملا ةديعبو ةضماغ ةّيلبقتسملا بساكملا

 «مزاللا نم رثكأ ققحتلا كيسو دعولا لعجإ ؛لمالا بتيختسو موزللا نم

 .كدارم ىلع لصحتل ةيافكلا هيف امب ءاضرإلا لَجؤت نأ ىلع ارداق نوكت نلو

 379 ه ءارغإلا ةلخا

 هلثأب يدير يخخأ»

 تدر («:ك يلع
r,0 س  
 نا کنحمم ا .ی رحال

 ت “ى
 5-7 لا
 3 صر ا
 م أمْ ی هت س

 5 9 7 ےک

 نک تدع ت یک

 صخش ينأل رمألا
 1 تاذب ه (.ناك

 ملكتلاب ةعيرج ا

 .ةحارص رثكأ لكشب
3 

 ا م[
 ص لاءانستا uli ه

 اميفا تلاق «٠ بجتعت
2 

 تركف دق تنك اذإ

 ةايح ا هذهب كرمع يف

 بجي ىلا ةنمرتم ا

 ءاهايحن نأ انيلع
 لاجرلا نأ فيكو

 نيدلا نيديحولا
 ءطو ىلع ذوؤرجي
 مه ناكن' اذه

 وه يذلا .ليكو نا

 ؛لهك لجر
 لمعمل! انيقئادحو

 ىلع ةوالع .اذه
 م بلاغ ىف كن

 لبق نم «تعمس
 دق نک ٍتاديتس ةع

 لأ ءانترايزل نمدق
 ا تاذللا لك
 درجم يه مل ماعلا ىف

 عم ةنراغم اب تاهافت

 اهربتخت ىتن لا ةذللا

 نوكت امدنع ةأرم ا

 ادل .٠ لجحر ةبحصب

 «ركفا تنك لمف

 دل يلا ال ر
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 ٍبحا يناب «لوانتلا

 ةدعاسب فشتكأ نأ

 سرخألا لجرلا اذه

 نلقي نك اذإ اميف
 ًامنييو .ةقيقح ا
 1 هنإف اذه ثدحي

 نوكي نأ نکی

 لضفأ ل جر كلانه
 هال باا ههل

 حوبلا دارأ ول ىح
 نوكي نل هنإف ءرسلاب

 نل .اذه ىلع ارداق

 ةيقيك ىح فرعي
 كنكي هنأل جحا

 مك كسفنب يرت نا
 صخشلا اذه نأ

 ٌباش نع ةرابع
 اقع فلختم «قرخأ
 نيك اش فقر
 م ملعأ نأب ةرورسم

 ايد ه «.ةركملاب كيأر

 تلاق «!لوهلل

 الر .ىرخألا

 دق اتتاپ نيكر دت

 ىلع هللا اندهاع

 ه «؟انتيردع نوص

 .ىلوألا تلاق «!فأو
 ذخأت امئاد نحو

 ىفن ال ادوهع هماما

 نإ متهي اذام !ًدبأ اهب
 ىلع ظافح اب انقفخا

 عيطتسي ؟دهملا اذه
 تايف داجيإ امئاد

- 
 نصي تابرخأ

 مالستسالا نم سانلا عنمتل ءارغإلا يف تارتوتلاو زجاوحلا تَدِجُو

 ءاهئارزو سيئر ٌبح يف ديكاتلاب تعقو ايروتكيف ةكلملا .نيقلق اونوكي

 نكاد ًايدوهي ناك) نيدلا زجاوح كلانه ناك نكل «يلليئارزد نيماجنب

 ةّيعامتجالا ميقلا ةموظنم «(ةكلم تناك بطلاب «يه) ةقبطلا «(ةرشبلا

 لي مل ةقالعلا .(اروهشم ًارودنغ وه ناك «ةليضفلل الاثم يه تناك)

 يتلا «ةّيمويلا مهتاءاقل ىلع زجاوحلا هذه اهتغبسأ ةَّذل نم اهل اي نكل ءادبأ

 .لصاوتملا لزغلاب ىألم تناك

 اهتكربف كيلع بجي اذل «مويلا تلاز هذهك ةّيعامتجالا رجاوحلا مظعم

 عون يأ نم تامرحملا .ءاوغإلا ىلإ تاراهبلا ةفاضإل ةديحولا ةقيرطلا اهّنإ -

 تنأ .ةينيد تسيلو «ةّيسفن زجاوح نهارلا انتقو يف يهو «رّتوتلل ردصم يه
 ةيحضلا لعجت نأ اهنأش نم ام ةيّرس ةبغر «تبكلا نم ليلق نع ثحبت

 ٍءارغإ ردصم نوكت تقولا سفن يف نكل ءاهرتو ىلع تبرض اذإ قياضتت
 هنم لوّرفي وأ كوفاخي مهنأ وديي ِءيش يأ ؛مهيضام يف ثحبإ يثاب ربکا

 .ةنماك ةيلثم ةبغر وأ «مألا وأ بألا زمرل قوت نوكي دق .ةباجإلا لمحي دق

 وأ لش ٍةأرماك كسفن ميدقت لالخ نم ةبغرلا كلت عابشإ عيطتست كلعل

 ةاتفلا رود اهب دصقيو) اتيلول رود بعلت نأ كنكمي نيرخآل .ثنأتم لجر
 نأ مهب ضرتفملا نم سيل ٌصخش - ابابلا رود وأ «(ايسنج ةبوغرملا ةقهارملا

 تنأ  ةضماغ ةلصلا قبأ .مهتيصخش نم ملظملا بناجلا هيلع اوزوحي

 مهتليخم نم قئبني ٌءيش «رّيحم ٍِءيش ىلإ لوصولا اولواحي نأ مهديرت
 .ةضاخلا

 .نوليبراش ىعدُت ةّباش ٍةأرماب اقونازاك ىقتلا «.1769 ماع يف ندنل يف
 تاذو ؛قالطإلا ىلع هتايح يف اهفرع ٍةأرما لمجأو «ريثكب هنم رغصا تناك

 عقيس هنأ ًةرشابم هل تلاق ىلوألا مهتاءاقل دحأ يف .لاجرلل ٍةرّمدمك ٍةعمس
 ام اذه نأ الإ ءاهدراطيس ناك هنأ ٌدحأ قّدصي مل .هرمدتس اهناو اهبح يف

 «ةمداقلا ةّرملا يف امير - ملستست : دق اهْنأ ىلإ حملت تناك ٍءاقل لك يف .لصح



 تناك يتلا ةذللا ًةريبك تناك مك - هلوضف تلعشأ .اهعم ًافيطل ناك اذإ

 لك قرتخا ةبغرلا جس» دعب اميف بتك .اهضّوريس نم لّوأ ناك ؛اهبهتس
 اهّنأ ول هكلمأ ٍءيش لك ينبلست نأ اهتعاطتساب ناكو ءلماش لكشب ینایک

 ةلبق دّرجم ا نم لوستمک فدصتأ نأل E تک .كلذ تدارأ

 نوليبراش تردق .هتلذأ دقف ؛لعفلاب هرامد ىلإ تّدأ «ةقالعلا» هذه «.ةدحاو
 َبحلا عازتنال هشطعت تناك ةيسيئرلا اثونازاك فعض ةطقن نأ ةقدب

 نكي مل ام رابتخالو «تايّدحتلا يطختل «باجعإلاو
 ةارملل كم يذلا ا ذڏلت «ةيشوزانا نم عون نمكي ناك اذه تحت .رخآ

 .هطابحإ مث ةرات هئارغإو ,ةليحتسملا ةارملا رود بعل لالخ نم .هاّيإ هحنمت نأ

 لجر يا هربتحخا دق

 ساسحإلا فدهلا ءاطعإ وه ابلاغ ضرغلا يّدؤيس ام .قلطملا ءارغإلا تمّدق

 كايإ مهكالتما لالخ نم .اهبسك بجي ٌةزئاج ءايدحت لكشت كاب

 ملألا نكل ؛ىّتح ملألا نوربتخي دق .دحأ هيلع لصحي مل ام ىلع نولصحيس

 .ةصاخلا هتاءارغإ لمحيو قذللا ىلإ بيرق

 حطس ىلع ىشمو هتكيرأ نم ضهن ديئاد» نأ ميدقلا دهعلا يف أرقن

 يف ٌةيآ تناك ةأرملاو ؛عحتست ٌةأرما حطسلا ىلع نم ىأر [و] ... كلملا تيب

 نمو «(ضْْتفملا نم) اهاوغأ ,ديقاد اهاعدتسا .اًيشئاب تناك ةأرملا «.لامجلا
 تناك دقف لاح يأ ىلع .ةكرعم يف ءاياروي ءاهجوز نم صلختيل راس مث

 ٍتقو ىف اهحطس ىلع تممحتسا .لاحلا عقاو يف ديفاد توغأ نم ابشئاب

 الجر ترغأ نأ دعب .هتفرش ىلع ًافقاو هدنع نوكيس ديقاد َّنأ ملعت تناك

 هايإ ٌةربجم :جانغملا رود تبعل اهّنإف ءءاسنلا هاجت افعض هيدل نأ ملعت تناك

 ًاصخش حنما :ةصرفلا ةيجيتارتساب فرعُي ام اذه .اهتقحالم ىلع كلذب

 ام ًابلاغ .ًاضرع ثدح كلذ ّنأكو ؛مهيديأ لوانتم يف كسفن عضو دّرجم
 ةظحللا يف ءافعضلا سانلا راسم روبع يأ «تيقوت ةلأسم ءارغإلا نوكي

 .مالستسالل ةصرفلا كلذب مهاَيإ ًايطعم «ةبسانما

 مادختسا نوكي ام ًابلاغ نکل معطک اهدسج لماك ابشاب تمدختسا

 381 ٠ ءارغإلا قلخإ

 . م (.هل نهتیرذع

 تقو نيحي نأ لبق
 تماق دقف ءٌهليحر

 نھن ٍةدحاو لک
 ةرزكتم بارابتخاب
 لغغل ا اذه ةردقل
 اميفو «ءاضتمالا ىلع

 اناک امدنع «دعب

 لدابتب نيتلوغشم

 شالا نع صيصاقألا

 استفنا دف «هتقرب

 ٍةظحح لك نأ ىلع
 عدم ع تناك هنم

 ىلع اتليح ام ردقب

 نم رثكأو ءداقتعالا
 نمو .عقاولا يف ةعتم
 ءادعاصف نيحلا كلذ

 تغرب املكو
 اهنئاك نهنزف «ةص رشا

 ھل باط ام نایضمت

 ةزاسلا تاعاسلا نم

 لجرلا يعارذ نيب
 «موي تاذ . .لفغم ا

 دقف «لاح نأ ىلع

 هل ةقيفر نأ فداص

 ناک ام تارف

 هابتنا تتفلو «يرجی

 ناك ال نیترحا نیقنئا

 نأ دعب .ثدحي
 نوب ةلاسماب نضفانع

 دقف «ضعبلا ئهضعب

 نأ ةيادبلا ىف نرزق

 نيتبهارلا نع نغأبي
 نهنتكل . مالا ةبهارلل
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 قافئالابو «كنذ

 نيتبهارلا عم كرتشم ا

 .ىرخ ولت ٌةدحاو

 ةبهارلا ٌنإف ًاريخأ ه
 ال تناك يعلا مألا

 لكب ملعت ال لازت
 موقت تناك اذه

ecg rs 
 ءاذج راح موي تاذ

 دحأ ةقفر نودو
 وتيسام تار امدنع

 قيمع مون يف ادّدمتم

 ىف ءاطتمالا ةرثك

 هل كرتت مل ليللا

 ةّقلا نم ليلقلا ىوس
 راهنلا لامعأل
 ىقلتسا اذكهو

 «هبايث بعادت حيرلا

 ًاقوشكم های ةكران

 اهنوك .لماكلاب

 اهسفن تدجو
 تفقو دهف ءاهدحول

 نينيعلا ةعبعت ةديتسلا
 ءدهشلل اذه ىلع
 سفن اهتكلمت دقو
 دق تناك يتلا ةبخرلا

 مادملا تناك .شتفلاب ًاهيبش ًارثأ قلخي ذإ ٌةيلعاف رثكأ مسجلا نم ٍءزج
 طقف نكل ءاهيدترت يتلا ةفافشلا بايثلا تحت اهدسج حملت كعدت رييماكير

 لاجرلا ناك .صقرتل يجراخلا اهءادر علخت تناك امدنع كلذو «ةهربل

 ةروطاربمإلا تصرح .هوؤر يذلا ليلقلاب نوملحي مهو ةيسمألا نم نوعجري
 ا فادهألا طعأ .ًالملا مامأ نيليمجلا اهيعارذ فشك ىلع نيفزوج

 .مهناهذأ يف ًالصاوتم ًءارغإ كلذب ًاقلاخ «هددصب (اوملحي) اوليختيل كنم

 ةحافتلا :زمرلا

 ٌهيرغم ودبت ةرمثلا .ندع ةنج يف

 لكأت نأ كب ُصرَتفُي ال تنأو «لكشب
 ببسلا وه طبضلاب كلذ كل .ةمزحم يهف ؛اهنم

 اهارت تنأ .ًاراهنو اليل اهيف ركفت كلعجي يذلا
 ةقيرطلاو .اهيلع لوصحلا كنكمي ال نكل

 نم نوكت ءارغإلا اذه نم صلخدتل ةديحولا
 قةذتو مالستسالا لالح

 .ةرمللا



 383 ه ءارغإلا قلخإ

 هلق اهل تدياستملا بالقنالا

 يتاوللا تابهارلا
 .اهفارشإ ع مل اذإ .ءاوغإلل كلهم امهالكو «ىضرلا و 1 قامألا وه ءارغإلا نك

 ر داب فکر نیکی الف قدما يتحا نم اا (يوق) جردتست نأ كاكا نك
 اهرم ءوتيسام تضقيا 0. .ىهتنا دق ءاوغإلا نوكي ءاهتظقيأ ىتلا ةيغرلا تعبشأ اذإ .مهيوغت نأ

 ءاهتفرغ ىلإ هتدخأ عر 1 3 ۰ 1 01 ١

 ذا ا ا الإ «لحارملا ضعب ىطخت نكمي هنا نم مغرلاب .ءارغإلل ٌبالقنا دجوي

 كلذب ٌةريثم ءمايأ | دفألا نم هّنإف اذل «ءارغإلا نم ام لكش نود ريسي نأ نكمي ال ءاوغإلا
 1 - - اكشن 4ے 00 ت م

 تبا ر س ةيلوفطو فعض عم ًامامت بسانتي امب هايإ ًامّمصم «مامتهاب هل ططخت نأ ًامئاد
 لا ىوعدب تابهارلا 0257 ْ

 ا .ديدحتلاب كفده

 نيك جا نع
 نا لبق .ةقيدح ا

 هاوأم ىل f هديعت

 اھت «اخلا

 لكشب تعتمتسا

 ةديحولا ةدللاب ررکتم

 تظح ائاطل ىتلا

 و ءاهبجش فينعب

 ادعاصف نيحلا كلذ

 بلاطت تراص

 «ةيفاضإ صصحب

 ربتعم لكشب غلبت

 اهبيصن نم رثكأ
 .ريثكب لداعلا

 و يناقويج -

 «مایآ 8 8 لمع



 ةيناثلا ةلحرملا

 - لّلض
 شوؤشتلاو ةعتلا قلخإ

 مهقلعت نکل «ىمانتت كب مهتبغرو يفاكلا نكشلاب نومتهم كاياحض

 ا وه ةلحرملا هذه يف فدهلا .ةظح يأ يف عجارتلا نوررقي دقو فيعض

 ايفطاع نيجيقيتم مهئاقبإ لالخ نم - ةجردل كاياحض ليلضت يف نعم
 دوعي ال - ديزم ا يف نيبغار مهايإ العاج نكل ةعتم ا مهايإ و

 ال صخشک كنوري مهلعجيس ةزاس ٍقأجافمب مهتعلاطم . انكم عجارتلا اهدنع

 يف ًاضيأم هيقبيس هنكل :(ر ورسلا ىلع ثعبي أ كلذو) هتافزتصتب بتلا نكي
 مادختسالا .(؟دعب يتايس ادام 52 ةلاح يف مهقبأ :9) نزاوت مدع ةلاح

 :10) تاليختلا ريثيسو مهركسيس ةجهبللاو ةمعانلا تاملكلل عرابلا

 تاسمللا .(ىضوفلاو كابترالا عرزل تاملكلل ةيناطيشلا ةوقلا مدختسا

 مهلوفع تّتشنتو ءمهشاوح غدغدتس ةراسلا ةطيسبلا تايتسوقطلاو ةيئامج ا
 .(ليصافتلاب معها -0)

 وأن يتورلا نم ةحسم درجم وه ةلحرم ا هذه يف كب قيحي رطح مظعأ
 ىك ةفاسم لا ضعبو «ضومغلا ضعب ىلع ىقبت نأ كيلع بجي .دايتعالا
 ىلع ةيرعاش ةحسم فضأ : :12) كبايغ ىدل كب نيسووهم كاياحض حبصي

 الا يعي یک كح يف عوقولا يف اوذحأ م هنأ نوكر دي دق .(كروضح

 «كفعضل تيقوتلا ٌسَمحح ضرع .كيعالت نم اذه يأن ىدم يف أدبأ اوب اتری
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 راثآ ءافخإ ىلع دعاستس مهريثأت تحت اهيلع تحبصأ يتلا ةيفطاعلا ىدل
 (.نييجيتارتسالا ةشاشهلاو فعضلا لالخ نم حالسلا نم درج :13) كتلعف

 نأ كيلع بجي ءةيتفطاعلا نم ةريبك ةجرد ىلع مهلعجنو كاياحض ريش يكل

 يف اهترثأ يتلا مالحألا نم ًاضعب نوشيعي عقاولا يف مهأب ساسحإلا مهحنمت
 درج كقيقحت وأ كحنم لالخ نم .(قئاقح اب ينامألا طلخإ : 00

 مهيلع هابتنالل كزيكرت .ديزملل ًالط نودوعي مهلعجتس «لايخ ا نم

 فوس ةلحر يف مهذخأ دزجمو ؛مهلوح نم ىشالتي ملاعلا لعجي 18
 .ةدوعلل لاجم ال .(كتيحض لزعإ :15) ًاديعب مهللضي



۶ 

  بقرت ةلاح يف مهقبأ

 اذام نوفرعي مهنأ سانلا اهيف رعشي يتلا ةظحللا يف

 رثكأ ل يه تلحنا دق حلا كتديوعت نوكت كس نوعوتي
 ةديحولا ةقيرطلا .ةطلسلا نع مهل تلزانت دق نوكت :اذه نم

 لالح نم نوكت ايلعلا ديلاب ظفتحتو طخ ا لوط ىلع وغم ا دوقتل
 افر كلا وتحتل سانا ا عقلا ةع افلا ىلا قلخ

 فرصت .كتكبش وحن قمعأ وحن ىلع مهجاردتسال حاتفملا وه
 ال ايش لمعت نأ ؟كتاّدجتسم رخآ ام «نولءاستي مهعدت ةقيرطب

 نل  ةيوفعلاب ًاراس أ ا يسم تي حط
 تنأ .دعب ينأيس اذام اوفرشتسي د نأ ىلع نيرداق اونوكي

 ةيحضلا حنمإ .ةوطخب مّدقتمو مكحتم ًامئاد

 ئجافم ٍريبغت لالخ نم ةراثإلا
 .هاجتالل



 ةرّبدملا ةأجحافملا

 نم نيرشعلاو ةنماثلا غلابلا اقونازاك يناقويج ىقتلا ء1753 ماع ىف

ey E 1 

 عيطتسي نأ لبق تاصعنلا نم عون ثودح عنميلو ءاقونازاك ناك لاجرلا

 ثيح «ةّيقدنبلل ةعباتلا وناروم ةريزج يف ديعب ريد ىلإ اهلسرأ دقف ءاهجيورت

 .تاونس عبر یقبتس تناك

 .هتمه طبت وأ عوَرُب يذلا صخشلا نكي مل «ةيناث ةهج نم ءاقونازاك
 يف ٍتاّرم ةّدع ريدلا يف ساّدقلا روضحب أدب .انيرتاك ىلإ لئاسر بره
 ثّدحتلاب تابهارلا تأدب .اهيلإ رظنلا قرتسي نأ عاطتسا ثيح «عوبسألا

 ءحابص تاذ ؟دّدرتلا رثكي يذلا ميسولا لجرلا اذه نم :ضعبلا ّنهضعب نيب

 ترم ءاقروز لقتسي نأ كشو ىلعو ضاّدقلا رداغي اقونازاك ناك امدنغ
 اهّنأ دقتعا ذإ اهطقتلا .هيمدق دنع ةلاسرب تقلأو ريدلا نم ةمداخ هبناجب

 يف هتظحل دق تناك ريدلا نم ةبهار تناك اهتبحاص ؛انيرتاك نم تناك

 ةباجإلا تناك اذإ ؟اًمتهم ناك له .هيلإ فرعتلا تدارأو هتارايز نم ديدعلا

 تناك امدنع .دّدحم ٍتقو ىف لابقتسالا ةعاق ىلإ مدقي نأ هيلعف «معنب

 .ةسيتنوك تناك يتلاو اهتم ؛يجراخل ا ملاعلا نم ًافيض لبقتستس ةبهارلا

 .هل قورت تناك ام اذإ رّرقي يك اهبقاريو ةدعبم ىلع فقي نأ هناكمإب ناك

 ناك دقف :نوكي ام ّدشأك هترسأو اقونازاك مامتها ةلاسرلا تراثأ

 ٌيقش ام ميش كلانه ناك تقولا سفن يف نكل «ًامخفو ًانيزر اهبولسأ
 مويلا يف .ديزملا فشتكي نأ هيلع ناك .ةبهار نم ًةّصاخو .اهيف ٌسكاشمو

 ةقينأ ٌةأرما ىأرو ريدلا لابقتسا ةعاق بناج يف فقو «نيدّدحملا تقولاو

 هعامسل شهد .كّبشُم زجاح فلخ سلجم ةبهار عم ثّدحتت يهو بايثلا
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 ممهو “س الا

 ةدج ا ءازإ نوهدشني
 .ةتفاللا

 «تربانوب نويلوبان 5

 نويلوبان يف سبّتقُم

 جيفدرل ليمإل
 راديسو نيديإ ةمجرت

 لوب

 يأ ىدل لوألا مهلا
 لعفي الأ وه رودنغ

 - ا

 هنم هعقوتي ام ادبا

 يضمي ناو «نورحألا
 و ال ًامئاد

 آلآ هنكي عفوا ريغ

 وأ ةءايإ نع ودعي
 ةرداب هنكلو «ةرداب
 .لماكلاب ةيدايتعا ريغ



 ءاوغإلا نف ه 0

 عطقب سيدي ابيسلا ماق

 ٌمىجاهي يك هبلك ل يذ
 یار امدنع .سانلا

 مهو هئاقدصأ تارظن

 ناويح ا يف نوقّدحي
 وأو اع هنإف ءرتب 1

 ام طبضلاب كلذ
 ام :هلوصح تدرأ

 نويتيمالا ماد

 ءاذه نع نوسماهتي
 يلع اولوفي نل مهنإف
 ه ؟.اوسا وه ام
 وه هابتنالا بذج

 دحوألا فدهلا سيل

 ديري وهف رولا
 بيلاسأ ةطساوب هرسأ

 و ريغ
 ن ب یر
 مك «سيديابيسلا دعب

 ماق دعاص ٍرودنغ نم
 !هبلك ليذ عطقب

 - تنياس نوراب

 ليبس ىلع «كيرك
 هتمزج ةصقو لاخلا

 موي تاذ :ةظوبلاو
 بلط «ادج راح

 نم ةظوبلا نم نيبوك
 ماقو «ينوتروت لحم
 يد بوكلا ميدفتب

 رل افا نكت
 يذ بوكلاو «ىنميلا
 هتمزج زيرفلا ةهكن
 كح :::ئرشملا
 - تناس تنوكلا

 علطم يفو ةيقدنبلا نم ٌةاتف يهو «.مإ ادليتام تناك دقف :ةبهارلا مس !

 .اهلمكأب ةنيدملا ًاجاف دق ريدلا لوخد يف اهرارق ناك ءاهرمع ا

 تحت فاصوألا ةليمج ٌةَباَش تناك اھتآ ةيؤر عاطتسا امدنع ةياغلل له هتكل

 .نيتعمال نيواقرز اتناك ناتللا اهانيع ًةّصاخو هيدترت تناك يذلا ةبهارلا ءادر

 طو نک هد نأ تمزتعاو «ةمدخ ءاضقل جاتحت تناك اهلعل

 .(اهدارم قيقحتل ةادأ درجم)

 ضبن عراست .اهتيؤر بلطو ريدلا ىلإ داع مايأ ةّدع دعب .لوضفلا هبلغ
 تسلجو ًاريخأ ترهظ .هرظتني اذام فرعي نكي ملف - اهرظنني ناك امنيب هبلق
 نأ عيطتست اهّنأ تلاقو «ةفرغلا يف امهدحول اناك .كّيَسلا زجاحلا فلخ
 هّنكل ءاقونازاك جهتبا .ةرواجم ةريغص اليف يف امهب ًاّصاخ ًءاشع بّئرت

 أه و» اهلأس .لماعتي ناك تابهارلا نم نم عون يأ عم بججعت يف لءاست

 ام لكب يدّيس وهو «قيدص ٌيدل» ةا .«؟يريغ ٌقيشع كيدل

 ؛ةبيبح هيدل ناك اذإ هتلأس «.يتورثب هل نيدأ نم وه هّنإو .ىنعم نم ةملكلا

 حمست نإ ام هّنأب كرّذحأ انأ» :ةضماغ ٍةربنب كلذ دعب تفدرأ .معنب باجأف

 نأ عيطتست ضرألا حطس ىلع ٌةَوق دجوي الف «كبلق يف اهناكم ذخأب يل
 hl م ولا

 وارا عمك جادوو اهرداعو كِتَشملا زجاحلا لالخ نم اهلبق .ن
 نم ينعنم يذلا رمألا «مومحم هلت ةلاح يف انأو نايلاتلا نامويلا ر

 تناك دقف ءةفارظلاو لامجلا ,دتحا ةقارع ىلإ ةفاضإلابو لبقف .لكألاو مونلا

 ىلع تنك .ةمّرحم ةرمث تناك :ًايفاضإ اردت كلتمت ةديدجلا يتفوشعم

 .قيلحلا اهسأربو ءةنبهرلا ءادر يف اهليخت «.ةسيئكلل ًاسفانم حبصأ نأ كشو
 تناك .هراظتناب ادليتام تناك .ةدّدحملا ةعاسلا يف ًاليفلا ىلإ لصو

 ا ىرخأب وأ ةقيرطب ترّيدت دق تناكو «هأجاف يذلا رمألا ءًاقينأ ابو يدترت

TSماوس  
 يهو تبحسنا مث نمو ءطقف ٍفيفط لكشب نکل تمواق .اهلئقي اقونازاك

 حاضيإب ءاشعلا لالخ تماق .امهلجأ نم ٌةزهاج تناك ةبجولا َّنَأ لوقت

 عيطتست يكل نينيعم ًاسانأ يشرت نأب اهلام اهلوخ :ةدوقفملا تاقلحلا ضعب
 اهقيدصل افونازاك تركذ دق تناك .رخآلاو نيحلا نيب ريدلا نم رارفلا
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 لاس ؟نسلا ىف ٌمّدقتم هنا دب ال

 يف وه
 يتلا ةراشإلا ناك يذلا 35 سرج ن ياشعلا دعب .ٌىحب محيسوو تانيغيرألا

 .اهتلعف فاشتكا جتي فوسف الإو «ريدلا ىلإ ةعرسب ةدوعلا ةرورضل اههتنت

 :ترداغو ةيهارلا ادر ادد ید د اهبان لذ

 .هّيرسلا امهتقالع ىلع قفاوف ءاهدّيسو

 :تآلذاتتا اهانيع تناك "امين تفاضأو' ىفنلاب تباجأف: .اقونازاك

 روهش نع ءاقونازاك يرظان مامأ دمت ةليمج ٌةَينهذ ًةروص ّنأ ادب

 ضماغلا دّيسلا اذه لضفب اهّلكو «ليمجلا قولخملا اذه عم ًاليلا ىف اهيضقي
 أ لجأ نم ريدلا ىلإ داع ام ناعرس .فيلاكتلا ّلك عفد يذلا

 .يلاتلا ءاقللا لجأ

 هم ترقب: الجر ”اقونازاك یار نددت ناكملاو نامزلا يف .ًاليفلا ىلإ

 «ضماغلا اهقيدص وه لجرلا اذه نوكي نأ نم ًافوخ ًاروعذم اقونازاك م
 تناك دقل :هنم اند من هفلخ لجرلا ماح .هلتقل لسرأ ام رخآ لجر وأ

 يتلا بعرلا ةلاح ىلع تكحض .ةيلاجر ًابايثو ًاعانق يدترت ىهو ءادليتام
 یک را یا هه رحي هنأ هيلع اک ةياطس هيهات معامل .هل اهتبټس
 .لبق يذ نم رثكأ ىّتح | لجرلا بايثب اهركنت لالخ

 ألوف .ايرهاظ ودبي امك نكي من هتقرب رمألا نأ يف كاشي اقونازاك أدب

 تناك ًايناث .ادليتام لزنم يف ةيحابإلا تابيتكلاو تاياورلا نم

7 
 ع سري - 3 5 8

 نابحسني مث نمو «ةيقدنبلا ىف ةحاس ىف نادعاوتيس اناك

 ةعومجم دجو

 ىلإ ريشت تراص اهنأو اما «.امهتاوهش ناتيمي» امدنع موصلا ةرتف لالخ

 .هدحول هكلم حبصتو اهعم ٌرفيف «ريدلا نمو لجرلا

 نم ةدحاو لالخ :افارتعا لمحت اهنم ٌةلاسر ملتسا ماي ةدعب كلذ دعب

 وهو ةنارخلا يف اعتخم چ ناک :اليفلا يف ةفوقتشلا ةّيرسلا مهتاءاقل

 ناك اقونازاك َنأو يسنرفلا ري ريفا ناك اهب نأ ترا .ءيش لك دهاشي

 داع دقف كلذ عمو ءاذه لثمب عَّدخُي نم افونازاك نكي مل .هباجعإ راثأ دق

 ةعاسلا ىف ف ترهظ ةّوملا هذه .رخآ ٌيّرس ِءاقلل بّتري يك ريدلا نإ ًارغاص

aS 1 

 تملعو انيرتاك تقداص دق ادليتام تناك .ادليتام بايث يدترت تناك
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 دعو نا ناخ

 “ج رسما ى ا هي اقدصأ

 ير
 ةططغماو _تاوحلل
 يرهزلا ناتاسلاب

 اهدوغي يتلاو
 ناوادوس نانا

 ؛ةلئاه لويذ يوذ

 كالت يابو يلام

 نكي 3 يتلا

 ةرفف ياد :اهديلفت
 نوبخت ةيلستلا نم

 ليفدوفلا ؟اهتدهاشم

 مأ «تاعزتما ةلفح مأ

 ؟يكلم ا زيالاب حرسم

 تُ قحا يسشنل حنمأ

 ٌةروصقم زجحأ

 نإ ام «.ًاعم مهتنالثل

 ىتح :رارقلا دخن

 ءاردزا ةرظنبو دحا

 ريغ تاقاطبلا ديدش
 ءاهمل ةلمعتسملا

 لاعشإل اهمدختساو

 .هراجيس

 «شوريليب يد دوم -

 نامزهاش سلج امني

 نم قدحاو ىلع
 ىلع ةلطنا ذفاونلا
 دقف «كلملا ةقيدح

 يف حتفني اباب ىأر
 هنم جرخيو «رصفلا



 ءاوغإلا نف ٠ه 2

 تاديعلا نم نورشع

 نم نورشعو ثانإلا

 مهنيبو .جونرلا
 هيخا ةارما تناك

 «[رايرهش كلا]

 تاز ارا یھو

 نا .قئاف لامج

 ىلع اوسلجو اعيمج

 دئدنع .بشعلا

 ةجوز تحاص
 ی لاعتو :كلئا

 اهينإ عرسأف «!دوعسم

 اهاطتماو «دوسأ دبخ

 لعف كلذك .قانعلاو

 ین ةيوس اودبرع ذإ
 ىلع ليللا براق

 0.6 ...طوبهلا

 ربحا اذكهو

 هقيقش نامزهاش

 لكب [رايرهش كلا]
 ةقيدح ىف هار ام

 ...o .مويلا كلذ كلم ا

 نلعأ كلذ دنع

 همزع نع رايرهش
 ةلمحب مايقلا ىلع
 دونج ا قلطنا .ىرخا

 ةنيدم لا جراح

 مهب قحو «مهمايخب

 ذعبو .رايرهش كلثا

 ىف ةهربل ثكم نأ

 عيطتست ثيحب الا ترتد ذل هيلع تفك يك حضاولا نم .اهتّصق

 روهش ةعضبي كلذ لبق .اقونازاكب يقتلتو ءاسملا يف ريدلا رداغت نأ انيرتاك

 ادليتامم ةنراقم .اهنأشب يسن دق ناك هّنكل «ةاتفلا هذهب اشتم افونازاک ناك

 عطتسي مل .ةفلكتمو ةرجضُم ةناسنإ نع ةرابع انيرتاك تناك دقف ةيكذلا
 .ادليتام ةيؤرل قّوحتي ناكو .هلمأ ةبيخ ءافخإ

 اهل رفغ هتكل .ادليتام اهتكاح يتلا ةعدخلا نم ًابضاغ اقونازاك ناك
 مهئاقل لالخ تعقوت امك .ماَيأ ةعضب دعب ًادّدجم اهآر امدنع ءيش ّلك

 ىلع ًانمدمو ءاهدبع حبصأ دق ناك .ةلماك هيلع اهتطلس تناك دقف «لّرألا

 ناك رّوهتم لعف يآ ملعي ناك نم .اهتمّدق يتلا ةرطخلا عملا ىلعو اهئاوهأ

 .امهتقالع رارمتسا نود فورظلا لح مل ول هيلع مدقي نأ نكمي

 هتاءاوغإ عيمج يف ةرصيسلا مامزب كسمي نم اًقونازاك ناك .ريسفتلا

 ءلوهجم ٍناكم ىلإ ٍةلحر يف هتيحض ذخأي ذإ ؛دوقي نم وه ناك .(ًابيرقت)

 يه ادليتام ةّصق تناك هتاركذم عيمج نيب نم .هتكبش ىلإ اهجردتسيو
 «ّيوغْلا ناك دقف :ةيآلا هيف تسكعنا  هظح نسحلو يذلا ديحولا ءاوغإلا

 .ةرّيحماو ةكبرملا ةيحضلا

 دق ناك يذلا كيتكتلا سفن ناك ادليتال ًادبع اقونازاك لعج ام
 نوكل مواقي ال يذلا ءارغإلا :تايتفلا نم ىصحُي ال ٍددع ىلع همدختسا
 ٍةرم لك .ضومغلا ةّوقلو ةأجافملا ةشعرلو ,رخآ صخش لبق نم ًاداقُم ءرملا
 يف رارمتسالا ىلع اهتردق .ةلئسألاب رودي هسأر ناك ادليتام اهيف رداغ
 نم انيرتاك احمو اهرحس قمع يذلا رمألا «هنهذ يف ًامئاد اهاقبأ هتأجافم

 .هجتنت فوس يذلا رثألا ةيحان نم ةيانعب ُسَردُت تناك ٍةأجافم لك .هري .هريك کفت

TTيف كلت ىلوألا  
 هيف تراثأ ةقينأ ٍةأرماك يدترت يهو ئجافم لكشب اهتيؤرو ؛راظتنالا 7
 ةعيبطلا تزّرع ٍلجر بايثب ةركنتم يهو اهتيؤر ناف كلذ دعب ؛ةديالك ةيغر
 هتكرت اهّنأ الإ «هنزاوت تآجافملا تعزعز .ةّيرسلا مهتقالعل ةريثملا ةيكاهتنالا
 كلذك «ةّراسلا ريغ تاجافملا ىتح .ةيلاتلا ةأجافملا رظتني وهو ًاقوش قّرحتي
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 هؤاقل اشو ًايفطاع هتقبأ ,هتربد دق ادليتام تناك يذلاو انيرتاك عم ءاقللا

 هذهب قوتي هلعج یل ب مل ةظحللا كلت يف ام ًاعون ةخيابلا انيرتاك عم

 .ادليتام ىلإ ةدشلا

 ًاساسحإ «ةمئاد بّقرتو رّثوت ةلاح قلخت نأل جاتحت تنأ «ءاوغإلا يف
 اعون قلخت تنأ .قاش ٌدحتك اذهب ركفت ال .ءيشب ؤبنتلا نكمي ال كعم هنأب

 ضعبب ظحاو ءاهيف ةقالخلا كتاقاط بص اذل ,ةّيقيقحلا ةايخا يف اماردلا نم

 2 ريغ لكشب رها وا «رادنإ قناتك نود ا لسرت 2338 كاياحض

 اهب تغابت نأ عيطتست يتنا ةرّبدملا تاجافملا ع

 ثاجافلا لضفأ كلا .ادبأ لبق نم ةورؤري ول ناك ىلإ مهذحأت وأ ؛عقوتم

 ا رضحت نأ بجي هذهو .كتيصخش نع ًاديدج ام ئيش رهظت يتلا يه

 ةعيسم ًاماكحأ قلطت نأل كفادهأ ريمتس ءىلوألا عيباسألا كلت يف

 وأ ءاتلمع ءألوجخ كنوري مهّلعل .رهاظملا ىنع ءانب كلذو كنع (ةلجترم)
 تنأ ام ةقيقح سيل وه اذه مهعابطنا َّنأ ملعت تنأ .ءىشلا ضعب ًاتمزتم

 ,مهعد .ةيعامتجالا عاضوألا يف اهب فّرصتت يتلا ةت کناره اكو: هيلع
 | ضعب اهزربأو ل اب «تاعابطنالا هذه نولمحي «لاح هيأ ىلع

 ليلقب داتعملا | نم ًاظَفحَت رثكأ ْوَهْظِإ «لاثلا ليبس ىلعف :ةغلابم

 ا یرغاش وأ ءيرج لمعب: تغابم وحن : ىلع .مهتجافتل ا كدنع

 ةّيمارغ ةقالع ديرت هبهار لوا - اقونازاك تا . بغاشم

 كود 6ع یس

 نوكي 2

 نودهجي امنيب .ةيداس ةحسم تاذ ة e د نمو «(ةعيلخ) ةقساف م”

 نوبغريسو «تقولا لاوط كب كركم مهنإف كرّوصت ةلواحم 58

 نأ ىلإ كتكبش لخاد ىلإ ًاقيمع مهلوضف مهدوقيس .كنع ديزملا ةفرعمب
 .اوعجري يك مهيلإ ةبسنلاب تاف دق ناوألا نوكي

 ...مامتهالل ريث ا صخشلل ةبسنلاب امئاد نوناقلا وه اذه
 ا فوس هنإف «ئجافي فيك طقف فرعي صخشلا ناك

 يذلا رمألا «تقؤم لكشب ا ينعم لا صخشل فلا ةقاط . ًامئاد

 .ًاردعتم ايش فرصتلا ىلع هتردق نم لعجي

 دراجيك ريك نيروس -

 یضعا نشف ميما

 ا قلل كاوا
 دحال دهس

 ةميح ىر لوخ ذلاب

e dlدعب  

 ہصقلا ىلإ داعو كلذ

 دحأ هظح الي نأ نود

 هوخأ ناك ثيح

 هيوس اسلج .هراظتناب

 2 ةدحاو ىلع

 ىلع ن فعن ي

 نإ دعبو ؛ةقيدح ا

 كلانه نيسلاج اناك

 ترهض دفف «ةهربل

 عم اهؤاسنو ةكلم ا

 «دوسلا ديبعلا

 ناك امك اوفرتصتو
 دق نامزهاش

 نإ ام ه٠ ...فصو

 ٣ تلا ارل
 كلم ا رمأ ىتح

 مادعإب رايرهش

 اهئاسن عم هتجوز

 و .دوسلا ديبعلاو
 ادعاصف نيح لا كلذ

 ذخأي نأ ٌءداع اهلعج

 ىلإ (ةجوزك) ءارذع
 «ةليل لک هريرس

 ةحيبص يف اهلتقيو
 لعف عبات .يلاتلا مويلا
 «تاونس ثالث اذه
 ةبلجب ترس نأ ىلإ

 مسق زفو «شانلا نيب
 ىلإ مهتانب عم مهنم

 لا دفاونلا
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 نآلا ء .دالبلا جراح

 ےزولا یدل ناك

 یعدت ىربكلا .ناتنبا

 ىرغصلاو دازرهش
 تعنت .دازایند

 نم ديدعلاب دازرهش
 ًةعيلض تناكو رئام ا

 ءارعشلا ةمكح یف

 كوللا ريطاسأو
 تحال ه .نيمدقألا

 كلذ ىف دازرهش

 هتلأسو اهييأ قلق مويلا
 ركعي ناك امتع
 اهريخأ امدنع .هوفص

 و نع ريزولا
 ىنطعاو :تلاق دفف

 ؛كللا ىلإ ةجورك
 ءادف تومأ امف

 وأ «نيملسم ا تانبل
 ببس نوكأو ايحأ
 1 «.مهص الخ

 الأ ايدج اهفلحتسا
 ؛ةرطاخم اذكهب موقت

 تناك دازرهش نأ الإ

 ملو ءمزعلا ةدقاع

 نعذتل نكت

 ..اهينأ تافاطعتسال

 ريزولا سبلأ اذكهو ه
 سرعلا بایت هتبا

 رهاوج اب اهنيزو
 نالعإل ٌدعتساو
 لبق ٠ .كلملل اهفافز

 عادولا لوقت نأ

 5 ناف ءاهمحأل

 ءاوغإلل حيتافملا

 ٌسكاعم وه ام لعف دمعتي ًابلصتمو ًادينع ًاقولخم لفطلا نوكي ام ٌةداع

 مهدانع نع هيف لافطألا ىّلختي ميتي ويرانيس كلانه نكل .هنم هبلطن ال
 8 «قودنضب ةأتحَم ةّيده اهلعل .ةأجافمب نودعوي امدنع كلذو :داتعملا

 تاذ ةقّوشم ةّصق ءلوهجم ٍناكم ىلإ ٌةلحر ءاهب وبنتلا نكمب ال ةياهن تاذ

 إف «ةأجافمل نيرظتنم لافطألا نوكي امدنع تاظحللا كلت يف .ةئجافم ةياهن

 (كل ًاديبع) كتمحر تحت نونوكيس مه .(ةقلعم) ةلطعم نوكت مهتدارإ ةر
 ةرومطم نوكت ام ٌةداع ةيلوفطل يلدت تمد ام

 رم فكل كوك وة وا ا ا نطفي يهو ااا یف

 e .ةلحر يف انذخأي يذلاو بهذي نيأ ىلإ ملعي صخش

 ا اننوكل ةنيفدلا ىركذلا متشت ةلحرلا لوط ىلع لمع اننوک

 (.ًاراغض انك امدنع ,دلاو لبق نم افرح

 أا ةداعلا هذه .مهمامأ ةيناكمإلاب

 ذإ :ةريثم باور أرقن وأ ًامليف دهاشن امدنع ةهباشم ةشعر ىلع لصحن

 نم اناَيِإ ًاذخآ ءطخملا لوط ىلع اندوقي وهو بتاكلا وأ جرخلا يدي ني نوكن
 نحنو «تاحفصلا بلقت ءاندعاقم يف عفت .رخآل رت نمو ةجافم جاف
 يتلا ةّدللا اهّنِإ .قيوشتلا انل اهتبسي يتلا ةّيدوبعلا ةلاحب ءادعس

 دق ةّيعافد 51 نع ءانثألا كلت يف ا «قثاو . صقار لبق نم دامت اهنوكل

 ن ت یف ووا .لمعلاب موقي رخآلا صخشلا ةكر اتو اهرعشتست

 ف قالطنالا كشو ىلع نحن ؛بقرتلا وأ عقوتلا

 نأ ىلإ ءداقُي نأ ىلإ يوغا جاتحي .ًابيرغ ٍءيش لك نوكيس ثيح «ةديدج
 ؛وبخي فوس رحسلا ّنِإف كتافرصتب ؤبنتلا نكمي ناك اذإ .لفطك لمحي

 ةليلو ةليل فلأ ةياور يف «رايرهش كلملا ناك .اهب ؤئنتلا نكمي ةيموبلا ةايحلاف
 مويلا ةحيبص يف اهلتقي حث نمو «ةجوزك ءارذع هسفنل ذختي ةليل لك «ةييرعلا
 نم ريصملا اذه نم بورهلا ترّبدت ءدازرهش «تاوارذعلا هذه ىدحإ .يلاتلا

 اذه لعفت يه .يلاتلا مويل اا يف الإ اهلامكإ نكي ال ةّصق ةّصق كلملا رابخإ لالخ
 امدنع .نيمئاد قّوشتو بقرت ةلاح يف كلملا كلذب ٌةيقبم ,ىرخألا ولت هليل

 ثالثلا براقي ال اذه تلعف .ئرخأ رابخإ يف عراست تناك «ةّصق يهتنت

 ةأيح لوخد «دیدج واجتا ىف
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 دود 2 د روج وقم اا ا د كا ًاريخأ كلا روق نأ ك ا

 .توميس ك ءاوعإ نزف «عقوتلاو بقرتناب ساسحإإلا كودو (ةديدج ص 5

 لا ءاكذإ ا ن يناس ذاع اذ فرعت نأ كفادهأ ,ةليل دعي هليل نار

 مهتإف «رايرهش كلملا عم لصح امك .ہهل اهفبخت يتن لا تاجاغملا ىه ام

 نوعي نورتي مهئاقبإ لع ارداق تمد ام لب ظلت تحت ”نولوكيس

 انيتنميلك ىعدت ةباش ةيناطيإ ةسيتنوكب اًقونازاك ىقتلا ء1765 ماع يف

 ملو ةءارقلا بحت انیتنمیلک تناك .ّيفير رصق يف اهيتقيقش عم شيعت تناك

 هسفن فونازاک فاض .اهلوح نوموحي اوناك نيذلا لاجرلاب اريك وک لك

 رتشي ذخأ ذإ يهعومجم ىلإ
 نيرخآلا نأشب تناك امم هنأشب ًاثارتكا رثكأ نكت مل اهتكل «ةّيبدأ

 ٍتاشقانم يف اهعم طرخنيو «بتكلا اهل ي
 ت

 .نیبهاذ اوناك نيأ ىلإ مهربخي ملو «ةريصق ةلحر يف اهلمكأب ةرسألا اعد موي

 .ةهجولا تناك نيأ ىنإ قيرطلا لاوط نورزحي اوذخأو ةبرعلا يف اوسّدكت
 تارا + سرق تاهل ايو تالين اول و: د نم تاغام ةدع دعب

 تَضِرُع ثيح هتّقش ىلإ افونازاك مهداق .صق كلانه ىلإ نبهذ دق نكي

 .ٌنهرمع يف اهنيأر دق تايتفلا تناك باوثأ عورأ يهو  باوثأ ثالث

 رضخألا بوثلا ّْنأو ,تاوخألا نم ٍةدحاو لكل ٌبوث كلانه ناك هنآ نهربخأ
 مل .اههجو ءاضأو ةلوهذم تناك امنيب بوثلا تدترا .انيتنميلكل ناك

 .باعلألاو ءاينابماشلا ةيهشلا تابجولا كانه تناك دقف  تاآجافملا فقوتت

 مويا كلذ رصع نم رأتم ٍتقو يف .رصقلا ىلإ هيف نلصو يذلا تقولا يف

ES aE EE E E 

 سانلا تاعافد اهيف نوكت ٌةظحل قلخت ةأجافملا :ًاطيسب ببسلا ناك

 ةأجافملا تناك اذإ .لخدت نأ ةديدج فطاوعل نكمي ثيحب ًابناج ةعوضوم
 ت

 يأ .كلذ اوك ردي نأ نود مهقورع يف يئاوغإلا مّسلا يرسي فوسف «ةّراس
 نأ لبق ًةرشابم انفطاوع (ٌسمي) برضي وهف باشم رثا هيدل ئجافم ټدح
 .اديج ةّوقلا هذه نوفرعي نوعيلخلا .ةّيعافد ةقيرطب فدصتن

 اسنرف يف ءرشع سماخلا سيول طالب يف ةجّوزتم ةباش ٌةأرما تظحال

 395 © ؟

 هده اهمحخأ طع

 ام دنعال تاأميلعتلا

 كا نبق نم ليفتسا

 لاسرأ ف مس يف

aنأ دعبو  

 نم كنا عرفي

 بجي «يلع وحدا

E 

 مک رم .ليللا

 ةياكح ل و

 هللا ءاش نإ كر

 ٠ («.انصالخ ةليسو

 هتبا عم ريزو ولا ' ىضم

 امدنعو .كلم ا دنعل

 ذخأ دق كلما ناك

 ىلإ دازرهش ءارذعلا
 ءاهعقاوو همون ةرجح
 تبحتنا اهنإف

 تح ييدلو ”تلاقو

 نأ ديرأ ةريغص

 لسرأ ه «.اهعدوأ
 .دازايند ءارو كلئا

 دقف «تلصو امدنع

 اهيعارذ يمرب تمأق
 ءاهتحا قنع

 اهسفن تسلجأو
 كلذ دعب م .اهبرقب

 دازايند تلاق

 ال يكحإو :دازرهشل

 ةياكح يتحأ اي

 ةليللا رت ىتح ةيفارحن
 0 «.زاس لكشب
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 لگی تبا
 فكلنا ناك نإ ءرورس

 ه ۸.كلذب حمصي

 يذلا «كلم ا عمتساف

 نم 0 ناك

 ىلإ يفهلتب «قر ألا

 يف :دازرهش ةياكح

 فلاسو تاما ميدق

 يف و ا ندعم

 شاع «ةرصبلا ةنيدم

 ير طايخ كانه

 اعلوم ناك يذلاو

 ير رقما
 يلاوح ترم ه
 [.تاونس ثالث

 تقولا اذه لالخ
 دق دازرهش تناك

 ءانبآ ةفالغ تبجنأ

 ةليللا يف .رايرهشت

 «فلالا دعب ىلوالا

 دق تناك امدنع

 هصق نم تهتنا

 اهنإف «فورعم
 تلبقو تضهن

 :ةلئاق همامأ ضرألا
 «لجتبما كللا اهيو

 ةليلو ليل فلأل
 كل اک

 روصعلا تافارح

 ريطاسأو ىلوألا
 له .نيمدقألا كولا

 ل هرج نوكأ
 تبلط نإ ةقافصلا

 نم ًافورعم

 :الّوأ اربوألا يف ءاهبقاري وهو e ناك ام ب رو نماثلا نرقلا
 يد قودلا ناك هنأ تدجو «اهتايرحمت ترجأ نأ دعب .ةسينكلا يف كلذ دعبو

 اذه نم نمأمب ةأرما نكت مل ءاسنرف 9 عيلخ وه ناك يذلا قيلشيأر

 نا 0 يغلي هَ «هتمواقم ليحتسملا نم ناك هلأ نم ترَّذُحو «لجرلا

 و :اهجاوزب ٌةديعس يهف ياره اذه ّنأب تباجأ .نمثلا ناك امهم هادافتت

 ركب ناك .ةيناث هرم هتأر امدنع هرارصإ ىلع تكحضو .اهيوغي نأ هل نكمي

 نكي مل .اهتبرع ةاذاحمب هتبرع دوقي وأ «هزتنملا يف اهنم ونديو لّوستمك

 يف اهعم ملكتي نا فک .ةيافكلا هيف امب ذؤم ريغ هنأ ادبو 0

 .اهجوزب يقتلي نأ ىّتح بلطو «أفيرظو ًارحاس ناك ؛طالبلا

 کا ا دكا دو كزاق زبك ةأرملا تكردأو «عيباسألا ترم

 .فقوتي نا بجي اذه .ابناج اهتاعافد تعضو دق تناك .زيكراملا ةيؤرل

 مث .اهتقياضم نع فك دقف :اهرعاشم مرتحي هنأ ادبو «هبتجتت تذخأ اهدنع

 رهظ امدنع اهتقيدص ِةبزِع يف تناك كلذ نم عيباسأ دعب «مايألا دحأ يف

 ريغ هروهظ ّنكل «تبحسناو تفجتراو تّرمحا .ئجافم لكشب زيكراملا

 مای ةّدع دعب .ةيواهلا ةفاح ىلإ اهعفد دق ناك  ةّرغ نيح ىلع اهذخأ عقوتلا

 رّبد دق ناك عبطلاب .ويشيار اياحض نم ىرخأ ٌةَيحض تحبصأ كلذ نم

 .ئجافم ٌماقل هنأ ضَرَتفُي ناك ام هيف اب «هتّمرب رمألا

 .ًاضيأ تابعالتلا ىفختو لب «بسحو ٌةيئاوغإ ةمدص قلخت ال ةتغابملا

 نل اهدنعو ءأكجافم اعيش لعفا وأ لق ؛عّقوتم ريغ وحن ىلع ام ٍناكم يف رهظإ
 ةَدَعُمو ةبوسحم تناك كتكرح ّنأ اورّوصتي يك ٌثقو سانلا ىدل نوكي

 ٍلكشب حب ئل كلابب رطخ كلذ نأكو ام ٍديدج ٍناكم ىلإ مهذخ .ًاقبسم
 كتقيّمح نبت اهدنع مهنكمي ال ةجردل نيكبرم نوحبصيس .ام رسب ئجافم

 ةيحانلا نم نيّشهو نيساشح اولِعُج نأ دعب كلذو كتافرصت ةقيقحو

eودبي ِءيش ياو ءاعيبط ودبي ئجافم يلکشب ثدحي ِءيش يأ  
 .ٌيئاوغإ ٌرحس هل نوكي ًاًيعيبط

 لالخ نم لماكلاب يسنرفلا روهمجلا ترحس دق ركياب نيفزوج تناك
 .1926 ماع يف سيراب ىلإ اهلوصو نم طقف رهشأ دعب كلذو حماجلا اهصقر
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 تناك .مهماحتها لواضتب نست. نأ ةنس نم نقاب كلذ دعب تعاطتسا اهتکل
 كح کیا e ال اهّنأب ساسحإلا ةلوفطلا ذنم تهرك دق

 ركل ههاغ دعك دامو نعال هك 29 ت لينا ويك ةيكو

 تفداض لاو ةا ةيدكرف ودهم رود بعلت تحبصأ نآلاق - ابك قلتخم

 نيزاوم تداعو ؛ًادّدجم اهبح يف نويسن
 نأ كيلعف «كيلع ٌةطّلسم E ةماعلا نيع تناك اذإ .اهحلاص ىلإ ةر

 انلا .هذه ةأجافملا ةعدخ نم مّلعتت

 كا نلس

 ا قو .هعدبم ةيداؤمو ةصقار 1

 امنإو ةهبيسجل# مهتايح نع سيل :نونمي 8

 جصضلا مهنع أوعنمي نا مهتياغ نيذلا سانلا نم

 لظ اح كراك ا رف .قيلاتلا تتورط ار ر نأ اف

 ىلع رداقب دا کب ملو «(ةيصخش) صّمقت ىلإ صَمقت نم لقنتي لوهراو

 طا .تاقالعو عمتجم لجر «مالفأ عناص :ناتف  يلاتلا صققتلا عقوت

 نا كيلع ةماعلا مامتهاب ظفتحتل .كّمك تحت ةاجافمب امئاد

 لال أ يف

 دنا ناتفلا

 ال كابو «ءارملاب كنومهتي نييقالخألا عد .مئاد لكشب نونمخيو نورّرحتي

 ةحرملا حورلاو ةيرحلا نم نوراغي عقاولا يف مه .(لقث) زكرم وأ رهوجي عج
 ملاعلل هيرُث يذلا) كتيصخشل يئرملا بناجلا يف امهرهظت نيتللا ةبوعللاو

 .(يجراخلا

 نكمي صخشك كسفن مّدقت نأ ةمكحلا نم هنأ دقتعت دق اريخأ

 تنأف كلذك رمألا ناك اذإ .تاوزنلاو ءاوهألل ًاعضاحخ سيلو «هيلع دامتعالا

 ًةعاجش بلطتي ءاوغإلاب عورشناف .داؤفلا 0 ٍديدعر دّرجم عقاولا يف

 دَمَتعُي نأب ديدج كنوك .ًادهجو
 دامتعالاب ٌةريدج بالكلا .لظلا ليقثو الم حبصتسو اذه ىلع بظاو

 اظ «لجبرت نأ لص «ىرعا زخات نک اذإ .الف يوغملا اَمأ ءاهيلع

 تناك ناخشا حورل ضقانم وه تاباسحلا وأ طيطختلا نم ع عون يا نأ كنم

 ركفت الو «لوسک كتا طاس ينعي لصاوتلا لای الا اريك اط بکر

 تاب ف كلتا نوعشلا هنا د فا ىف ضخشلا يوغي اه كتمت الإ
 كلذ حضوت نأ بجي نكل ءانهب قداشتت نأ بجي ال تنأ هجا نم ادهج

 تاظاغإلاو ءاهططخت ىتلا ةريغصلا تاهزنلا ءاهمّدقت يتلا ايادهلا لالخ نم

 .اهتطساوب سانلا يرغت يتلا (اهعابشإ نود ةبغرلا ةراثإ ىنعمم انه) ةريغصلا

 ركل بولا باديس درج رب ا دا

 397 ۾ دعب

 بااجأ و 0!؟كشالج

 2 ىج ر . بملف أر :فثدرنما

 "5 ا
 ه (.كلل ےس
 كلل 0

 2 يلم سے ر 0 ا

 م

 وعو 4 5 و
 . هللا تاعصرما

 يي ورع انه 3 حر

0 

 .. هە ۵.يدالوا

 ء اره ىلإ رظنإ»

 [راغصت ةيبصلا]
 انهبهو نيدلا ةثالثلأ

 لولا .هلثا مهايإ
 أ مهلجا 7 1 كيل

 .I ىلايح ظن

 ةايح ىلع تيضف !دإ

 «لافطألا ءالؤه مأ

 نأ اودجي ن ' مهنإف
 تالا

- 5-8 9 
 «.ومهبحا امك مهب

 هعابا كلم ا قناع م

 تقرورغاو ةئالثلا

1 5 . 

 ندي نم داخخاو

 مهو ء ومدلاب هانيع
 ال اسس 1اس نيب

 دللاب مسقفا» :اهبيجي

 دق هناب دازرهش اي

 .لافطال' ء الره مدقم

 يال كتببحا

 ةطيسب كتدجو

 ةميكح «ةقيفرو

 ككرابيلف .ةحيصفو
 لابا كرابينو هللا

 كفالسأ «كقأو
 اي مآ .كنيرذ لکو
 هذه نإ ءدازرهش

 دعب ىئوألا ةليللا



 ءاوغإلا نف 9 398

 Ee قلألا

 نم انل ةبسنلاب

 «أراهنلا

 هليل فلأن م اياكح
 .نإ ةمجرت «هليلو

 دوواد .ياج

 بلق عازتناب افاكُتس ذإ ,ةيخس نم رثكأ اهتأفاكم نوكت هذهك ةريغص ٌدوهج

 .يوغملا ةدارإو

 ٌةأجف كعفدت مث نمو «ىلعألا وحن ٍءطبب عترت ةرايتسلا .ةيئاوعفألا :زمرلا

 اسار كب يمرتو «بناجلا ىلإ كفذقت ءءاضفلا وحن فينع لكشب

 .نوخرصيو نوكحضي باكرلا .نكم مانا لك يف «بقع ىلع
 «رخا صخشل ةرطيسلا مامز حنمو «قاتعنالا وه مهريثي ام

 ةراثإلا يه ام .ةعقوتم ريغ ِتاهاجتاب مهريسي يذلاو
 ؟يلاتلا فطعنم ا فلخ مهرظتتت يتلا ةديدج ا

 بالاقنالا

 ًارارم هسفن ءىشلا لعف تعبات اذإ ةئجافم ريغ نوكت نأ ةأجافملل نكمي

 لالخ نم غنوت يستوام اهجوز ئجافت نا غنيك غنايج تلواح اراک
 .ةوسقلا ىلإ فطللا نمو فطللا ىلإ ةويسفلا ن يف ا ِتابلقت

 ای ادام ةفرعم مدعب روعشلا تعا ذإ ؛ةيادبلا يف همامتها - ديو ر

 نم نكي مل هنأ ضرب يتلاو وام ةجوز جازم تالّدبت تحبصأ ام ناعرس
 قرط عؤنت نأل جاتحت تنأ .جاعزإلا ريغ هل بست ال اهب ؤبنتلا نكمملا
 ا سيول كلملل ًةقيشع رودابموب يد مادملا تناك امدنع .كتاجافم

 ةيلست - فلتخم لكشب ةأجافم لكب م وقت تناك اهّنإف «للملا مئادلا رشع

 نأ ادبأ هناكمإب نك مل .ديدج جازم ,ةديدج ةضوم «ةديدج غل (ةديدج

 هسفنل هطبض ناف ةديدجلا ةأجافملا رظتني ناك امنيبو دعب يتأيسأ 8 عقوتي

 يد مادملل سيول ناك امك ةأرمال ٍدبعب لجر نکی مل .ًاقؤم ا ٌلطَعُي ناك

 .ٌقحب ًاديدج هلعجإ ًاديدج ًاهامجتا كلست امدنع .رودابموب
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 ةيناطيشلا ةوقلا مدختسا
 ىضوفلاو كابترالا عرزل تاملكلل

 نم

 ل

 مهف ؛نوغصي سانلا

 مهتابغرو مهراكفأ يف نوكلهتسم

 يتلا كلتل تقولا ن مهيدلو «ةصاخ ا

 نأ يف نوعمسي مهلعج يف ةعدخ ا نمكت .كّصخت

 .مهل 0 یش ياب مهناذا اش نودوی ام لوقت

 مهرطأ «ةنَمضْلا ريباعتلاب سانلا رعاشم بهلأ .ةيئاوغإلا ةغللا رهوج وه اذه

 تاملكلاب «مالحألاب مهقوط «ةقثلاو نامألاب مهروعش مدع ةأطو نم فقخ

 نودقفيسو لب ال «بسحف كيلإ اوغصي نل اهدنعو «دوعولاو ةبذعلا
 نوصلختسي مهعدو «ةضماغ كتغل بأ .كتمواقل مهتدارإ

 ةباتكلا مدختسا .ىنعم ا نم مهل باط ام اهنم

 ٌةروص قلختلو اس

 نع ةيئاثم



 ةّيئاوغإلا ةباطخلا

 نم نويسنرف لاجر ىلوتسا ء1958 ماع يف رات نم رشع ثلاثلا يف
 ,رئازجلا يف ةطلسلا ىلع شيجلا نم مهعم نيفطاعتملل ةفاضإلاب نميألا حانجلا
 حنمت نأ نم نوشخي اوناك .ةّيسنرف ٌةرمعتسم تقولا كلذ يف تناك يتلا

 رئازجلا تحبصأ نأ دعب .نآلا .رئازجلل لالقتسالا ةّيكارتشإلا اسنرف ةموكح

 ةيلمألا برا تالي اسرق: لك ىلع اولو: ناب اودده :عهترطيس تحت
 .ثودحلا ةكيشو

 لوا لارنجلا ىلإ ر قنا لك تلّوحت ةثراكلاب ةرذنملا ةظحللا هذه يف

 ريرحم يف 0 ًارود بعل دق ناك يذلا ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا لطب .لوغيد

 رشعلا تاونسلا ىف ةسايسلا فكتعا دق لوغيد ناك .نيتزانلا نم اسنرف

 لظ .ةعّو تا ري ام يلخادلا لااا نم رق نأ دعب ةةفريصتلا

 ىلع رداقلا دحوألا 0 هلأ ىلع هيلإ ُرَظنُي ناكو ءأتج (ًابوبحم) ًايبعش
 اذإ هنأ نم ةقثلاب نوينيميلا رعش اذل ءاضيأ ًاظفاحم ناك هّنكل ءدالبلا ديحوت

 ای N .مهتيضق مدخي فوس هّنإف ةطلسلا مامز ملتسا
 نأ لوغيد نم نائربلا بط ةه لا ةه هلا م لا ركل ا تراها

 حمب نأ بلط .ةسماخلا ةّيروهمجلا (ةديدج ةموكح ليكتب يف دعاسي

 نم ماّيأ دعب يأ «ناريزح 4 ىف .كلذ هل ناكف رهشأ ةعبرأل ةلماك ِتاطلس

 | .رئازجلا ىلإ لوغيد راط «ةموكحلا سيئر بصنمل هيلو
 ام وه .هنهبالقنا ناك كفل نش رفلا ةزمعتسملا ناكس ةوشنلا ترف

 هّنأ ءاورّوصت اذكه وأ ,ديكأتلابو ؛ةطلسلا ىلإ لوغيدب رشابم ريغ لكشب ىنأ

 ىلإ لصو امدنع .ةّيسنرف لظتس رئازجلا َّنأ مهنكمطيلو «مهركشيل امداق ناك
 .ةّيسيئرلا ةنيدملا ةحاس يف اودشتحا دق سانلا فالآ ناك «ةمصاعلا رئازجلا

401 

 نم انغرف ا دعب

 ةيثمع عم لماعتلا

 ىلع ضيرحنلا
 انيلع بجي «نايصعلا
 ةيثمع عم لماعتلا

 .ءاوغإلا

iان لجيرك يروم  

 ٍةرتف دعب «لوغيد
 يلوت س ةريصق

 ةطلسلل لارنجلا

 يتفيشع تماق

 يف اهباوبأ قالغإب
 تأجلف / ...يهجو
 راعشالا ىلإ

 يأ /«تاءارطإلاو
 ياا ىلإ
 تاملكلا . ةعييطلا

 مطحت / ةبذعلا
0 



 ءاوغإلا نف ه۰ 2

 . باوب 7 لسالس

 يف رحس كلانه
 / ناكمإب ءرعشلا

 كليف كا هارت

 قرت /_ ءنيعللا رمقلا
 عطقتو «سمشلا

 ار يعافألا

 يشع راهنالا لعج
 / .اههاجتا 2

 58 تسيل باوب 1

 ىتعأف ءاذهك رحسل
 نأ نكي لافقألا

 اب حتفإ رحسب حف
 کل /.مسمس
 ىه ةيمحلل ا دئاصقلا

 ۰ راسخ ضحم

 لصأ نلف .يل ةبسنلاب
 نم تاک حا ىلإ

 / ليخأ لالخ
 يأ وأ يضخ ا عيرسلا

 انآ /.سويرتا ينبا نم
 كلذ همسا نكي

 نيرشع عيتض يذلا
 برخ ا ىلع اماع

 وأ ر «لاحرتلاو

 نيكسملا روتكيه
 ىلع لجسش يذلا

 لك نإف / - لامرلا
 نكل .اديج سيل اذه

 تاملكلا قدغأ

 فصو يف ةليمج ا
 لباقمابو / ام قاف
 ماء اجاع رت اهتز
 لاتف / ءالجأ

 ال ٌتافاتهو ىقيسوملاو مالعألا كلانه تناك دقف ةياغلل ايناجرهم ناك را

 رهظ ٌةأجف .نييسنرفلا نيرمعتسملا راعش وهو ر زئارخا ت ىصخت

 يدلا ؛نارتجلا عفر .جامو دشحلا جاه .ةحاسلا ىلع لطت ةفرش ىلع لوغيد
 نك .تافاتهلا مجح فعاضتف «هسأر قوف هيعارذ «ةياغلل ًاليوط ًالجر ناك

 رح نأ ىلإ هيعارذ لزنأ كلذ نع ًاضوع .مهيلإ مضنيل هيلإ لسوتي روهمجلا
 ءيصب لكشبو قيمعلا هتوصب لاقو ؛عاسّناب امهحتف مث نمو «تمصلا
 يا كلذ دعبو ءتمصلا نم ٌةظحل كلانه تناك ٠.مكتمهف دقل» يّدجو

 ؛ هتاملك تبّرشت نأ دعب
 .هعامس نوديري ام لك ناك اذه

 :ناذالا حمصي ريده داس .مهناهذأ یل

 نم ديزملا تقلطناف .اسنرف ةمظع نع ملكتلاب لوغيد فنأتسا
 فيك رظنيس» هّنأو «ةديدج ٌتاباختنا كلانه نوكيس هّنأب دعو .تافاتهلا

 !ذه .ةديدج ةموكح معن ا نيلتمللا كلوا عم رومألا ةقب ت

 «رئازجلل اناكم دجيس» ناك .تافاتهلا نم ٌديزم - طبضلاب دشحلا هدارأ ام

 وأ ٍديق نود مات طابضنا» كنانه نوكي نأ بجي .يسنرفلا «مقطلا» يف
 تشاع» :ياع ٍءادنب هباطخ ىهنأ ؟اذه يف لداجي نأ عيطتسي نم ۔ «طرش

 ىتلا ةحيصلا ناك يذلا ىفطاعلا راعشلا وهو «!اسنرف تشاع !ةيروهمج ا

 ىتلا مالا 5 .ءادنلا دّدر عيمجلا .نيتزانلا لاتقل ىوقلا تعمجتسا ماق كيل :

 .ةيواسم و ةجاتهم دوشح مامأ رئازجلا لوح ةهباشم ٍتاباطخب لوغيد

 ولو دعي ملف :اسنرف ىلإ داع نأ دعب الإ لوغيد تاباطخ مهف تي مل
 يطعي دق هلأب حمل دق ناك عقاولا يف .ةيسنرف رئازجلا يقبي نأب ةدحاو ةر
 اوناك نيذلا نيّيرئازجا راّوثلل ًاوفع ج نمي دق هاو ءتيوصتلا ٌقح 3

 يتلا ةراثإلا ةضح يف - ام ةقيرطب .دالبلا نم ةونع نييسنرفلا جارخإل نولتاقي

 ىلع زيكرتلا يف (نويسنرفلا) ةرمعتسملا ناكس قفخأ دقق - هتاملك اهتقلخ
 تلت يتلا رهشألا يف لمع لعفلابو .مهعدخ دق لوغيد ناك .يقيقحلا اهانعم

 .1962 ماع يف ًاريخأ اهزجنأ ةّمهم - اهلالقتسا رئازجلا حنم ىلع

 هلت ام الو ,ةميدق ةّيسنرف ةرمعتسمب أبعيل لوغيد نكي مل .ريسفتلا
 ىلع ضّرحي صخش ّيأ عم ٍطاعت يأ ّنكي ملو .نيتسن لا سانلا ضعبل
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 ةطخ هيدل ناك هّلإف ةمصاعلا رئازجلا ىلإ ىضم امدنع ءاذكهو .ةيلهأ برح

 أميف لاتتقالا ىلع مهلمح 8-0 نم نينيميلا فعضي نأ :ىدملا ةليوط
 وتلا ئّدهي نأ ناك ىدملا ريصق هفده .رئازجلا لالقتسال ىعسي نأو د

AEE OREاكيد نك  TR 
 ۴ لالخ
 .ةيئاوغإلا ةباضخلا ةلهساوب مهللض دقف كلذ نم 00 .عجري امدنع نطولا

 ناك «مكتمهف دقلا ةروهشملا هترابع .تامدكلاب مهركسأو

 ديدش) لتهتملا روهمجلا نكن ه.نولتمت يذلا رطخلا مهفأ انأ/ .ةطاسيب
 لوغيد ماق يتلا ةقيرطلاب اهمهف همعدو هديأتل عقوتملاو (جاهتبالا
 - غلاب لاعفنا ةلاح يف مهقبي يكل كلذو ةّيفطاع عيضاوم ىلإ تاراشإب

 ليبيا ىلع ا ةيلاعلا برشا لالخ ةر ةمواقملا را
 منهتاذآ. ام يك لكشب ا قورت ملك يهو ««طابضنالل» ةجاحللو

 يذلا هن i لإ مهعفد .ديجم لبقتسم «ةديدج ةموكح - دوعولاب

 هئاملك تقلخ .ةشعترم ةفطاعو ةيكيتامارد ةربنب ملكت .ًايفطاع أطبار قلخ
 .جايهلا نم ًاعون

 لواحي لوغيد نكي مل
 ملكتت تنك اذإ .ةيئاوغإلا ةباطخلا حاتفم وه اذه .ًارثأ جتني نأ لواحي ناك

 يف بعاتملا بتسيس ناك كلذف  مهتيضق معدي ناك هنأ لوفلا

 نعت نأ نكمي

 .اهدارأ

0 
 ءناثخا

 ا ؛ةقيقحا دا نأ وأ هام نع رعي ذأ

 e E ا تاكت ع وأ درفم صخش عم

 لاسإ .كمف حتفت نأ لبق .كرطاخ ىف لوجی اًمع ثّدحتلا يف كتبغر

 ةا ا ثرخت كسي فا نأ نكف يذلا ا اذه كنسن

 نيكست مهيدل يتلا انألا ءارطإ مزلتسي ام ًابلاغ اذه ؟يعمتسمل ًءاضرإ

 مهباذع عم فطاعتلا ؛لبقتسملاب ةمهبم الامآ مهؤاطعإ «نامأاللاب مهروعش

 الهس نوكيس ىلي ام لکو راس ٍءىشب أدبإ .((مكتمهف دقل») مهحدكو
 0 .ءاحيإلل 1 دايقنالا ا نوحبصيس .سانلا تاعافد ىشالتتس

 قبأ .نيشّوشمو نيِتفطاع نانا ضحي نأ هنأش نم ركسم ٍءاودك كتاملكب

 0- تاوجفلا نوؤلمي كفادهأ كلذب عدتف «ةسبتلمو ةضماغ كتغل

 نيطخاس اوحبصي نأ وأ ؛ليحرلا ىلع كوربجي نأ نم ًالدب .مهتاروصتو

 نيديعسو نيعاوطم نونوكيسف «تکست نأ لبق مهربص دفني نأ وأ «نييعافد
 .بذعلا عقولا تاذ كتاملكب

 ار ملت مينغ

 اهمكس يرسي امدنع

 ءاهمد ىف بدذعلا

 ةملكلا نوكت اهدنعف

 اهبح ظقوتل ةيفاك
 عني فوس ...هبهلتو

0 

 يصخشلا يروضح

 اذإ .ةوشنلا هلاح

 نم ارضاح تنك
 طقف ةلاسرلا لالخ
 نأ ةلوهسب اهنكميف

 فوسو ؛ىعم لماعتت

 نّيعم دح ىلإ طلخت
 فولخم نيبو ينيب ام
 ميهي ةيئوطالفأ رثكأ

 ءدئدنع .اهبح يف

 ءرم ا عيطتسي ءاضيا
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 ءاوغإلا نف .ه 4

 4هيسفنل نانعلا قلطي

 عيطتسأ هلاسرلا يمن

 دنع يسفنب يمرأ نأ

 ادهو 5 .حلإ (ةمخف

 نا هناش نم يش

 ءارهك هلوهسب ودبي

 «ةقيقح ا يف هتلعف اذإ

 دئدنع عيضيسو

 .٠ ...مهولأ

 لإف «لامج الاب

 تناك لئاسرلا

 8 ةليسو لظنسو

 ةرائإل نمش ردقت

 تايتفلا باجعإ

 ام الاغ ؛تاعفايلا

 ةدئابلا ةلاسرلا عّمنت

 ص ريثكب ربكا راب

 ةلاسرلا .ةيح ا ةملكلا

 ي لساد يف

 الو «فقوم ا ديس

 ةمجانلا ةأطولاب رعشي
 ىلعفلا دوجولا نع

 دقتعأو ءصخش يال
 ةاتفلا أب ًامزاج

 نأ لضفت ةعفايلا
 عم اهدحول نوکت

 ىلاثم ا ررصتلا

000 

 روس -

 تايموي دراجیک ریک

 ةيئاوغإلا ةباتكلا

 همر كاد لسا رع
 .فطاح اک ج هَباَك زناهوج ىععدُي لجر حمل ١ «نغاهنبوک يف

 0 ل اک

 ربع اهنع مالعتسالاب ماق .اهنكس رقم ىلإ ىدتها ىّبح ديعب نم اهعبتف

 تناك ولوو ايليدروك ناك اھا ءاهنع ديزل ١ ةشتكاف تلت يتلا عيباسألا

 ت ايليدروك تناك ؟ءودهب ناشیعت ناتنئالا تاک .اهتّمع عم شيعت

 صاصتخا ناك تاريغصلا تايتفلا ءاوغإ .اهدحول نوكت نأو «ةعارقلا

 نه ودع اساسا تقف هك: تناك :ةطقل تناك ايليدروك ّنكل «زناهوج

 (.نيريدج) نيقئال

 ,رثكأ ًائيش ةايحلا نم (قرحعب) رظتنت تناك ايليدروك َّنأ زناهوج رّدق
 نم ناك يتلا ةظقيلا مالحأو اهؤرقت تناك ىتلا بتكلا هباشيو ًاعيفر اعيش

 ىلإ دّدرتلاب أدبو هسفن مّدقي نأ ردت .اهتلزع يجزت اهلالخ نم هنأ ضرتفملا
 هتاططخم هيدل ناك باشلا اذه .دراودإ ىعدُي هل قيدص ةبحصب ءاهلزنم

 اَمأ .اهيضري يك ءانعلا دباك و ءقرخأ ناك هتكل ءايليدروك نم دّدوتلل ةّصاخلا
 .اهنم الدب اهتَمع قداصو يلمع اهلهاجت دقف :ىرخألا ةهجلا نم زناهوج

 يف رودي ناك ميش يأ ؛ةعرزملا ةايح - ٌةّيداع ءايشألا رثكأ نع نامّلكتي اناك

 رکا ِءيش ىلإ ثيدحلا راسم رّيغي زناهوج ناك رخآلاو نيحلا نيب .رابخألا

 هيلإ ؛إ ىغصت اهدنع تناك 000 لأ (هنیع CC ظحال هلال ةّيفسلف

 ناك هتکل ءاملكت داكلاب ايليدروكو زناهوج .عيباسأ ةّدعل اذه رمتسا

 تاجرد دعبأ ىلإ اهجعزأ دراودإ َّنأو ءاهمامتها رسأ هنأ دكؤي نأ هعسوب
 يف اهراز  لزنملا جراخ تناك اهتّمع نأ ملع نأ دعب  حابص تاذ .دودحلا

 ايليدروك عم زناهوج اهيف عمتجا يتلا ىلوالا ةّرملا تناك دقل .تيبلا

 ا ربكأب ٠ كلذو اهدي بلطب هترايز لهتساو .امهدحول

 رهظأ دق نك 0 .تكب رار ترس ايا رتل حاحا و

 5-5 ءزناهوج عفوت ا 5 ىلإ ةلأسملا تلاحأ اه ةجردل ادج

 .دراو اودإ یل



 ٠ ىضوفلاو كابترالا عرزل تاملكلل ةيناطيشلا ةوقلا مدختسا

 مل اھا الإ ؛هتبغر مرتحتس اهتّمع تناك ءايليدروك تعنام ول .ةقفاوملا

 .نيبوطخم نانثإلا حبصأ .رّيغت دق ٍءيش لك ناك «ةّيجراخلا ةيحانلا نم

 < رومألا ىقنت نأ ىلع نرخ. لغادلا نما نکلا ؛اهعم
 نع ىّلختي نايحألا ضعب يف ناك .ًابّدهمو ل 0 .تناك
 لّضفملا عوضوملا ناك يذلا) كندألا نع تيدا دنع اعز هدوربو هظفحت

 رثكأ عيضاوم ىلإ ًامئاد عجري ناك ةنّيعم ةطقن دنع هّكل «(ايليدروك یدل
 هنم عقوتت تناك يتلا ايليدروك طبحي نأ هناك نم اذه نأ ملعي ناك .ةيدايتعا

 ناجرخي امدنع ءاهذخأي ناك دقف كلذ ىلع ٌةوالع .ًافلتخم حبصي نأ نآلا

 كلذ ناك مك .(نيبوطخملا) نيطبترملل ةصّصخم ةّيمسر ٍتالفح ىلإ ةيوس

 انوكي نأ جاوزلا و ٌبحلاب ضَرَتمُي ام اذه ناک نه !(الذعبم) المو ًايديلقت

 نع نوثّدحتي مهو ناوألا لبق اوخاش نيذلا سانلا ءالؤه امه له ىا ؟هيلع

 نكمي ام لق ناك يتلا ايليدروك ؟حلاكلاو بيئكلا مهلبقتسم نعو مهتويب

 اهرج نع فكي نأ زناهوج نم تبلط «ةلوجخ تناك اهّنأ وه اهنع لوقلا
 ةشّشم ايليدروك تناك دقف .ةأّيهم تناك ةكرعملا ضرأ .تابسانملا هذه ىلإ

 نم عيباسأ ةعضب دعب كلذو ةلاسر زناهوج اهل ترا لكدعب .ةقلقو

 ثددحت .اهبحي ناك ها نم هنيقيو «هحور لادن اهل ايلضو انه .امهتبوطخ

 امنيب ايليدروك روهظ تاونسل رظتني ناك هنأ احّملم «ةراعتسالاو زاجملا ةغلب

 ةئيج يف ةقيقحلاو زاجملا نيب ام جوازيو جزمي ذخأو ؛هدي يف ةاكشملا تناك

 الا كل :ةنعغرلاب :تفقخأ "تاملكلاو رمش «تولسألا» ناك ..:باعذو
 ةرداق ايليدروك تناك دقف - راس ٍلكشب ةسبتلمو ةضماغ تناك اهلمجمب

 يف .اهاوحف ن نم ٌةدكأتم نوكت نأ نود تارم رشع ةلاسرلا ةءارق ةداعإ ىلع

 ًةئيلم نكل «ةرشابمو ًةطيسب تناك ةباتكلا .ًاّدر زناهوج ىَقلت يلاتلا مويلا
 نكت مل اهّنأو ةياغلل اهتدعسأ دق تناك هتلاسر نأ ايليدروك تبتك :ةفطاعلاب

 لقي مل .ريغت دق هّنَأب ةباتك اهيلع در ا
 .اهيبسب ثدح اذه ّنأ ناك نيمضتلا نكل ءاذامل وأ فيك

 ءايليدروك عم سلجي «هدح ول لزنملا ىلإ بهذي ارا ع م نالا

 دقت نم لئايرلا تاك .يموي هبش لكشب درت هلئاسر تحبصأ نآلا

 ناك هنأ ول امك نول مد ودع يرعش بولسأ تاذو «ًابيرقت لوطلا

405 

 درواه همجرت وغم

 انداو غنوه . ف
 ب .١٠ يف

 8 ا
 متو ی من

 طوسبما ى عمشلا حج

 دهي ةقيقر . حاولأى لع

 خد «كنل ' ةيرطلا

 او ا

 كتبغر ىلع دهاشك

 كاتاملك اهعمسأ /

 تاملكلا «ةيرْطُما

 :قشاعلا يکا یت يتلا

 نكت امهم رکد تو /

 رعب یغلت نأ 5 تنأ

 ,/ تافاطعتسالا نم

 تافاطعتسالا .ةقيقرلا

 ليخأ ل عج ام يه
 روتكس نامثج عجري

 توص ؛ميارب ىلإ

 ىح ر/ رؤي ةالصلا
 هلإلا ىف

 ام ءادوعو علقإ

 انه ؟دوعولاب ريضلا

 يذلا رامضم ا

 داحاو يأ هيف عيطتسي
 رود بعلي نا

 ةلاسرلا/ ...ىنغلا

 ءيشلا يه / ةعنقلا
 انا تعم للا

 /ءاهلقع فشتكا «هب

 . ةطيح ا ةئيبلا علطتسا

 ىلع ترحم ةلاسر
 چ < ٤

 تشو ةحافت حطس

 و

 . بضاغلا
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 كرش يف تعقر
 / اا اهتاملك

 اي «نذإ ىتحيصن

 نأ يه ءامور نابش
 يماحما نونف اوملعتت
 سيل كلذو - ليبنلا

 نأ ا نطقت
 نع ع افدلا / او

 :ام برطضم 0
 ملستستس ةأر لاف

 يف اهنأش «ةغالبلل
 فلا نأش كلذ

 سلجم وضع وأ /
 وأ /ءزرابلا حخويشلا
 .روقولا يضاقلا

 «كلذ نم مغرلابو

 / يفخت نأ كيلعف
 ىدافتتو «كاوق

 / «ةيتانطإلا تاملكلا

 ةفاقثلا عيفر ودبت الو

 ن ر ف رثكأ
 عم ملكتي نأ ءاسع
 ةفيرطب هتفيشع

 لفغلا ىروس ةياطخ
 بولسألا ؟ج و الا

 ةناقثلا يف قرا

 ا نم بدألاو

 رثكأ تايتفلا رفني نأ

 مدختسا .نهبذجی ام

 ر/ةيدايتعا ةغل

 نكلو ةفولأم تاملك

 سفن يف ةفطالم
 كنآأو ل امك - تقولا

 هسفنو ةيروحب اهاتإ ًاهبشم «ةيقيرغإلا ريطاسألا نع ثّدحت .تحلاب ًاناركر
 دقف ؛اهتروصل ساكعنا دّرجم تناك هحور نأ لاق .ءا .ءارذع بحب عقو ره

ّيغت ظحال ءانثألا كلت يف . .هب ريكفتلا وأ هتيؤر عيطتسي ام لک تناك
 تار

 نأ نود نم .ًاحابکنا لقأو ةّيرعش رثكأ تحبصأ اهلئاسرف :ايليدروك دنع

 ةيزاجما هتغلو هبولسأ يكاحتو هراكفأ رركت تناك دقف كلذل كردت

 دقف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهتغلو اهبولسأو اهراكفأ اوناك ول امك (ةّيريوصتلا)

 وحني نأ .ىلغ صرح :انهخش ناق اناك ٍامدنع جازملا ةّيبصع تراص

 ةارث تناك اینا دک ۇي نأ هرودقمب ناك وكل بشت اطقم :هسفن وحنلا

 مامأ .اهربس نان هلخاد يف رعشتستو «ةفلتخم ةقيرطب

 دب كاك "اهنا كيال فانك نم ةملك لك ىلع قلعت تناك لل

 لئاسرلا كلت .امهثيداحأ ىف ر اهيلإ ريشت تناك اهنأل تلفاز

 تناك اهنا هديب كنس تتاك ابدع نآلاو .اهورطاشت ةيّرس ًةايح تناك

 ءربص دافن نع اهانيع تربع .لبق يذ نم ًاماكحإ رثكأ لكشب اذه لعفت
 .ءيرج لمعب موقي نأ ةظحل يأ يف لمأت تناك اهتأكو

 لرب نايحألا ضعب يف راصف رکا نكأ ردا ار راع لج
 ةيئاحيإو ٌةّيدام رثكأ تحبصأ ةّيزاجملا ةغللا .دحاولا مويلا يف لئاسر ةّدع

 .اهبيترتو هراكفأ ميظنت عيطتسي داكلاب هلآ ول امك اكدت رکا نرلسألاو

 تاذ . نيتنثا وأ ةلمج دّوجم نم ٌةنّوكم ٌةركفم لسري ناك نايحألا ضعب يف

 اهيدل يتلا ةكايحلا ةّلس يف ةركفمب ىقلأ درو لرم يف اع ىف هزم

 اهلئاسر يف ىأر .الجخ اههجو دوت ءاهتءارقل ًاديعب عَرهُت يهو اهبقارو

 ةبطخلا ةلأسم تهرك دق تناك اهّنأ تبتك .نيميظع جايتهاو ة ةفطاعل ٍتارامأ

 قار 21 دّدرت كلذب تناكف  امهبح ىوتسم نود تناك دقف ۔ اهتّرب

 .ةقباس ةلاسر يف هيلإ حمل دق ناك

 يتلا ةقيرطلاب «هل حبصتس تناك ام ناعرس .ًازهاج ٍءيش لك ناك

 - ًاطيسب أرمأ ناك فيرلا يف ٍدعوم بيترت .ةبوطخلا خسفتس تناك .اهدارأ

 .ةعارب هتاءاوغإ رثكأ وه اذه ناك دقل .هحرتقا نم يح تناك دقق عقارا يف

 يوغم تايموي ةياور يف ناتيصخش امه ايليدروكو زناهوج .ريسفتلا

 (ضافضفو مكحم ريغ لكشب امنإو) ةيتاذلا ةريسلا ماقم موقت يتلا (1843)



 .٠ ىضوغناو ك ىلا ابترالا غرر تاكل ةينانعيشلا ةوَملا مدختسا

 كتحم وغُم وه زتاهوج .دراجيكر يك نيروس يكرامئادلا فوسليفلا اهبتاكل
 وه اذهو .هتّيححض لقع ىلع لمعلاب ٌصّصختمو .دودحلا تاجرد دعبال

 اوؤدب دقف :نوقباسلا ايليدروك دي بالط هيف لشف يذلا لاجملا ديدحتلاب
 ةيظاولا داع رع هلا لنيك دفن .عئاش ًالعخ اذهو ءمهسفنأ ضرفب

 انّبحب مهعنقن اننإَف : «يسناهوزلا مامتهالاب اب انفادهأ رمغ ل الخ نمو «رارصإلاو

 ڭا انىساسحإ َةلقو ام دافنب مهعنقن انتإف كلذ نم الدب .انتفطاعو

 صخشل ًاهجَوُم سيل هّنأل ًايرطُم سيل حماجلاو ئموجهل ١ مامتهالا .(ةقثلاب)
 عيطتسي فدهلاو ؛سمعل ١ روط يف نانعلا ةقلطم ٌةوهش وه امو .طقف دارملا

 00 نم رثكأ جروب ادبي نأ نم ريثكب ىكذأ زناهوج .اهتقيقح زييمت
 ادرک مامتها ساف ,ءارولا ىلإ ٌةوطخ عجري هتاف كلذ نع ًاضوغ

 يمسر 05 تا باب عابطنالا قلخو «ام اعون دوربب فدصتلا لالخ

 هنأ حضاولا نم .ىلوألا هاش اما اف لقت لت دع .ءيشلا ضعب متكتمو
 ىتح .اذهب دقتعت تذخأ نإ امو ءتنظ ام رثكأ هتيصخش يف ئنغ دجوي

 نع كلذو «هلئاسرب 0 نأ عيطتسي نآلا .اهلاقع نم اهتلّيخم تتلفنا

 اهفصت يتلا روصلا ىلإ ةفاضإلاب هتاملك .حبشك اهمزالي روضح قلخ قيرط

 ءاوغإلا وه اذهو .مئاد ل رلكشب اهنهذ يف رودت تناك «,ةّيرعشلا اهتالالدو

 .اهدسج ْعِضْخُت نأ لبق اهلقع كلتمت نأ :قلطملا

 .يوغملا ةبعج يف لاَعف ځالس يه ةلاسرلا نأ مك رهظُت زناهوج ةّصق

 لضفألا نم .ءاوغإلا يف لئاسرلا جمد ةيفيك مّلعت مهملا نم نكل
 فدعتلا) ا نم لقألا ع عيياسأ ةّدع يضم لبق لئاسرلا ةباتكب

 عمو .مامتهالل ًاريثم ودبت تنأ :كنع ًاعابطنا نّوكت كاياحض عد .يلَوألا

 7 سڪ امدنع .ٌصاخ وحن ىلع مهب ًامامتها يدب ال تنأف كلذ

 روعي ةع قا .ىلوألا كتلاسرب مهمدصتل تقولا اهدنع نوكي «كيف نوركفي

 ناللا .ديرملاب نوبغريسو مهّوهز غدغدُيس ؛ةأجافمك يتأتس مههاجت اهنع

 كروهظ نم 0 اركت) ًارتاوت رثكأ عقاولا يف «ةرّركتم كلئاسر لعجإ
 ةّيلاثم ًاداعبأ كيلع اوفضيل لاجياو تقولا مهيطعي فوس اذه . يصخشلا

 نأ دعب .ماودلا ىلع مههجو ٍمامأ تنك اذإ ٌةبوعص رثكأ نوكي يذلا رمألا
 «فلخلا ىلإ ةوطخ عجرت نأ ًامئاد عيطتست «كرحس تحت اوعقو دق اونوكي

 فوس اهدنعو مامتهالا دقفت دقفت كب نودقتعي مهعد - لقأ لئاسرلا لعبت

 .ديزملل نوشطعتي

 دب يأ
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 / ىف كانه تنك ر

 تضفر اذا .اهرضح

 اهتعجرأو 7 «كعئاسر

 رباشف :ةعورشم ريغ

 هنادي 8 ىلع

 1 7 رک

 «بحا نف .ديقوا -

 نيرغ رتيب ةمجرت

 صخيشلا إف ي ىلاع 0

ly 1ر تانؤقلاو ل  

 اوم ادیا حبستي نب

 نيرو +

 وارا :دراجيك ريك

 ق درواه همجرت

 .شتإ اندإو غنوه

 غنوه

 تاذ اریھ تفقو

 ىلع يبهذلا شرعلا
 ديدش بفرج

 لبج يت ررادخلالا
 تأرغ بميلو 1

 ناك يذلا /ءاهاحتأ

 ءاضيأ اهجوز اخ

 نيدايم يف ًاكمهنم
 7 «يباسإلا دج ا

 .ابرط اهبلق صقرف

 سويز تار كلذ دعب

 ىلعأ ىلع ًاسلاج /
 / اديأ لابج ىف ةمتق



 ءاوغإلا نف . 8

 .اظيغ زيمتي وهو
 تاذ اريه تلات

 يف ةهربل اهما نويع

 لقع / عاد ةيتفيك

 يرل لماح سويز

 ةطح لضفأو 7

 تناك / اهل تءءارث

 اهسسفن یھت نأ

 /ءاديا ىلإ بهذتو

 بصنو «هي روغ

 / هنافجأ ىلع اهدعب

 / ...اهفادو اینه

 ٍِءيش لك ناک امدنع
 اهنإف «ماري' ام ىلع

 اهتفرغ جراخ تطح

 / تيدو رفا تدانو

 ىلع اهتملكو
 ىتلفط ايد رك: دارفنا

 لءعاستأ انأ «ةزيزعلا

 تنك اذإ اميف

 مدح ىل نيدؤتس

 نيضفرتس كنأ وأ
 لضفأ ىننأل ةبضاغ

 نيلطفت امني قيرغإلا
 «؟نييداورطلا تنأ

 سويز ةنبا تذرف
 اي» / :(تيدورفأ)
 ةلجتبم لا ةهلإلا اهنيآ
 هبا كفصوب

 يضفأ / «سونورك
 ينيربخأ .كتليخدب
 / نيديرت اذام
 اذإ كبلط يبأسو

 ِءيش يأ لعجإ .كفادهأل ريدقتو ٍلالجإ نوبرعك كلئاسر مّمص

 بهسي بأ اذهو - هيف ريكفتلا عيطتست ام لک مهتاکو مهيلإ دنري هبتكت 5

 وأ ةقيرطب مهب لصق اهلعجاف «(ةياكح) ًةردان تيور اذإ .ةّدْشب لاعفنالا

 نور ا اهلمحت يتلا ةأرملا نم ٌعون يه لئاسرلل كتباتك ا

 ببسل كنوبحي ال اوناك اذإ .كتبغر لالخ نم نيسكعنم مهسفنأ

 0 ةمغن :ركذت .كنوتحي مهتأكو مهل بتكاف «بابسألا

 ءاهئارطإ يف ةقالخو ةّيرعش «ةعيفر كتغل تناك اذإ .مهمامتها ريثي

 مهمهتت ال ءأدبأ كسفن نع عفادت ال أدبأ لداجت ال .مهنع ًامغر مهيدعتسف

 .رحسلا دىق فوس كلذف .بولقلا يرجحتم مهنوکب ًادبأ

 «ميظنت 17 ةلاح يف رهظت امدنع ةفطاعلاب يحوت نأ نکي ةلاسرلا

 ¢ 6 نأ كيلع بعصلا نم هن حضاولا نم نم .رخآل یو نم زقتنتف

 ىلع كتقو عضُت ال .ةريثم ٌراكفأ يه ةمظنملا ريغ راكفألا .كشّوْس دق كتحف

 ةزنتكملا ريباعتلا ًامدختسم «سيساحألاو رعاشملا ىلع زكر ؛ةيقيقحلا تامولعملا
 خوفا رع ةباتكلاو «تاحيملتلا ءاقلإ لالخ نم راكفألا سرغإ .نيماضتلاب

 ا عفرأ وأ ًاركفم ودبت نأ كاَيِإ ضا نأ كايإ .كسفن رّسفت نأ نود

 .كلهم ما اذهو ءًأرورغمو ًاخماشتم كسفن لعج ىلإ ىوس يّدؤت نل كتاف
 صا وح اكسال اح كل

 رثألاب يحوت نإ نظل اا .موزللا نم ءرثكأ رشابمو «بعتم اذهف - ًايفطاع

 قفدتم | لكشب كرعاشم نع ثّدحتت نأ نم كيلع كفده هسرامي يذلا

 ملحي يكل ئراقلل لاجملا كلذب ًاحسفم ءاسبتلمو ًامهبم ّقبإ .(رجفتم)

 ةفطاع قلخت نأ امنإو كسفن نع رّبعت نأ سيل وه كتباتك فده .لّيختيو

 .ةبغرلاو (شّوشتلا) بارطضالا رٹنت نأو «ئراقلا يف

 كفادهأ أدبت امدنع بسانملا رثألاب عتمعت كلئاسر نأ ملعتس
 س١ ةباتك كلذ ناكأ ٤ هيا ا 0 2 ةاكاحمب

 e ةّيسنجا ل E .ةيناوهشو

 رثكأو ںہ ءارتاوت رثكأو رصقأ كلئاسر لعج لالخ نم ةّيناسنجلاب وأ «یتح

 نم ةينارهشو ةراثإ رثكأ يش دجوي ال .لبق يذ نم (ًاميظنت ّلقأ) ٌةيوضوف



 409 ٠ ىضوفلاو كابترالا عرزل تاملكلن ةيناطيشلا ةوقلا مدختسا

 الإ اهئامكإ نكي ال ذإ ؛ةصقانو ةزجنُم ريغ كراكفأ .ةروتبملا ةريصقلا ةلاسرلا

 الا ضخشلا خرم

 نا رش: ر ولع يجي ا لسع ار ود نإ اار اا نم
 ل 1 5 59 E ا م

 كتاملك لالخ نم يناشد تناف ؛لوقا اذام ملعا 2

 «رتوضومأ ةفيمح هاهو کتنا 2 ؛قحم كنا ودبت كلعج ةقيرطب

 دق كتاملكو ءملاعلا ىف راكفألا ىفصأ يدل .كلذك تسل
 .لماكلاب اهتشوش

 رييلوم -

 ءاوغإلل حيتافملا

 ام لَوأ لوق ىلإ انعفدت ةّيرشبلا ةعيبطلاف .مّلكتن نأ لبق ركفن ام ًاردان
 مدختسن نحن .انيف قّلعتي ًاكيش نوكي ًالَوُأ رطخي ام ٌةداعو  اننهذ يف رطخي

 كلذك) .انئارآو ءانراكفأ ءانسيساحأ نع رعنل ئساسأ لكشب تاملكلا
 ريثي صخش رثكأ  انسفنأب نوقرغتسم ًالامجإ اننأل اذه (.لداجنو رقذتتل
 رذعتيو ًاموتحم اذه نوكي نيعم ٌّدح ىلإ .انسفن وه قالطإلا ىلع انمامتها
 انلامعأ يّدؤن نأ عيطتسن ؛هيف ديبك ريض دجوي ال انتايح مظعم ربعو «هبانتجا
 اذه «ةيناث ةهج نم ءءاوغإلا ىف .ةقيرطلا هذهب امامت نسح لكشب انفئاظوو

 ۰ .انتاّيئاكمإ نم دخ

 نايك جولوو كنايك نم جورخلا ىلع ةردقلا نود ءارغإلا عيطتست ال
 ةيئاوغإلا ةغلل سيئرلا أدبمللا .هتيسفن (مهف) قارتخاو ءرخآلا صخشلا

 يف امو ؛ةيئاوغإلا كتوص ةربن يف وأ ءاهب هّوفتت يتلا تاملكلا يف نمكي
 يأ لوق نع ّفكت نأ كيلع .عابطلاو تاداعلاو روظنملل يرذجلا ليدبتلا
 نألو رثرثت نأل كعفدي يذلا عفادلا طبضت نأ كيلع  كلابب رطخي ٍءيش
 ال ةليسوك تاملكلا ىرت نأ وه يسيئرلا أدبملا وأ حاتفملا .كئارآب فذقت
 .ةوشنلاو ةطبغلا بارطضالا قلخل امنِإو ةّيقيقحلا رعاشملاو راكفألا لاصيإل

 نيب ام قرفلا لثم وه ةيئاوغإلا ةغللاو ةّيداعلا ةغللا نيب ام قرفلا

 جعزم ةيشو ,ةّيرصعلا ةايحلا يف مئاد ڈوجوم جيجضلا .ىقيسوملاو جيجضلا

 كلذ نك

 / «.ير ودق

 اهلكو ءاريه تباجأف
 / .عادخلل 3

 سنج ا نآلا ينطعأ»

 نوتا ر ةبغرلاو
 ع اضحن إل نيمدختست

 / 6.. .رشيلاو نيناغلا

 تيدورفأ ترف
 را :ماستبالا ةريثك

 فينك وال کو

 ضفرأ نأ يننكي

 ربد يف ماني اصخش
 ١ يلكلا سويز
 تماقو «؟ةردقلا

 عزنب اذهل اهلوق ید
 ًاهردص نم مارح

 نيل ا نرو نم
 سنچ 1 / .ةرحاسلا

 كلذكو ءهيف دوجوم
 / م الكلاو «ةبغرلا

 :ىناوغإلا بذعلا

 نک نافدخي نادللا

 / ...ميكح ا لجرلا

 ثحت اريه تناك

 روحت نفخ
 ىلعأ / «سوراجراج
 امدنع ءاديا ىف ةف

 / .سويز اهار
 دقف اهار امدنعو

 ًامامت/ «ةوهشلا هتفاغ
 لوا ىف هتفلغ امك

 اهيف اسرام ورم

 ىلإ اللستو / «بح ا



 ءاوغإلا نف ه٠ 0

 فلح نم ريرسلا
 فقو / .امهيوبأر هظ
 / :لاقو اهنم برقلاب
 تككرت اذائو

 / ؟اريه اي بميلوألا
 كتنصحأ نيأو
 تباجأف / «؟كتبرعو

 ةي اهلكو ءاريه
 انا / :عادخلل

 يصافأ روزأل ةقلطنم

 ىمأو / ضر آلا

 نحل يمأو سونايقوأ
 ينابحا نادللا /

 يف ينايئرو

 / «...امهلزنم

 سويز باجاف
 نم عفدني بابضلاو
 كلذكو / :هلوح

 ىلإ باهذلا كنكمي

 / .دعب اميف كلانه

 شارفلا ىلإ بهدنلف

 سراغ يكل نالا

 ينرعشت مل / .بح ا
 ادبأ ةأرما وأ ةهلإ يأ
 ةوهشلاب عئاتجم ينتاب
 مل / ...ةجردلا هذهل

 نمش يأ ببحأ

 «نالا كيحأ امك طق

 يف ادب نکا ملو ٤

 اذكهب ةبغر ةضبق
 ترف /. ةبوذع

 ةيك اهلكو ءاريه
 له / :عادخلل

 اي «لوقت ام كردت

 دق سانلاف _ ةجضلاب هيشأ ةيداعلا ال .انتعاطتساب كلذ ناك اذإ هلهاجتن

 نكل ءانسفنأ نع ثيدحلا يف نيقلطنم نوكن امنيب ةدحاو ن ٍنذأب انيلإ نوعمتسي
 تع) دعبلا لك ةديعب مهراكفأ نوكت (انسفنأ نع اهيف ثّدحتن) ةّرم لک يف

 3 يس مهسمالي امدنع مهناذا بصتنت رخآلاو نيحلا نيب (.انثيدح و

 نع ةيفاضإ ىرخأ ٍةّصِق ىلإ اهيف دوعن يتلا ةظحّلل طقف مودي اذه نكل «ل وقل

 نم عونلا اذه لهاجتن نأ ملعتن نحن انتلوفطك ركبم قو ذنم .انسفنأ

 .(انيدلاو نم يتأي امدنع ةضاخو) جيجضلا

 ي ا نحب دعو رم نوكت «ىرخألا ةهجلا نم «ىقيمولا
 لدبيف هاّيِإ انعامس دعب مايل اننادجو يف ىقبي عاقيإلا وأ نحللا .ةعتملا

 اضوع ىقيسوم لمعت يكل .ةراثإلا وأ ءاخرتسالا انل ببسي ءانفطاوعو انجازم
 «سانلا ةايحب ٍةلص تاذ اينا ب دس احا لوقت نأ كاع «ةقفلا ع
 جتن ا عيطتست اهدنع «لكاشملا نم ديدعلا مهيدل ناك اذإ .مهّوهز متو

 مهسفنأ ن غ اک کر «مههابتنا فرع لاش نين هن الا

 اغا قارب ودبي لبقتسملا لعجت ءايشأ وأ ؛ةيلسمو ةفيرظ ءايشأ لوق لالخ
 ةد غل هذه ا يأ ينذأل ةبسنلاب ىقيسوم يه ءارطإلاو دوعولا

 ٌةيجبوم تسيل ؛مهل ٌةمعصم ٌةغل اهّنِإ .مهتاعافد ضّقختو سانلا كّرحنل
 .مهيلع

 ةيحانلا نم باذج ريغ ويزتوناد لييرباج يئاطيإلا بتاكلا ناك
 ىتاوللا كئلوأ ىّتح .هتمواقم ءاسنلا ناكمإب نكي ملف كلذ عمو ,ةيلكشلا

 زويد ارونايلإ ةلّقمملا) ببسلا اذهل هنببحي ملو ناوجنودك هتيصب نملع
 ناك بسلا .هرحس تحت نعقو (لاثملا ليبس ىلع «ناكنود ارودازيإ را
 :ةّيرعش هتغلو اًيقيسوم هتوص ناك .اهيف ةأرملا فلغي ناك يتلا تاملكلا ىت فقدت

 .يرطي فيك فرعي هنآ ناك قالطإلا ىلع باجعإلا ريثي ٍءيش رثكأ ّنكل

 جاتحت يتلا تالاجما يأ «ديدحتلاب ةأ أرلا فعض ةطقن فدهتسي هؤارطإ ناك
 عمو «ةليمج ٌةأرما كلانه تناك اذإ .ةّيعرشلا ءافضإلو دييأتلاو زيزعتلل اهيف

 هاب هوني نأ ىلع صرحي ناك دق ؟اهتطفو اهقاصح يف ةقثلل رقتفت كلذ
 رْثأ يف ةلطبب اهنراقي دق يلقب ااو اهلامجب طقف سيل (هبل بلخ رجس
 اسب ورا ةيروطسأ 3 ةيصخشل وأ (يدأ

 ف ملكت يتلا ةأرملا
 ىدل انألا مجح فعاضتي ناك



 ٠ ىضوفلاو كابترالا عرزأ تامكلل ةيناطيشلا ةوقلا مدختسا

 وه اهنم دصقلا وأ اهضرغ .اهناكشأ ىفصأ يف ةيئاوغإ ٌةغل وه ءارطإلا
 ىلع أرثأ تخت نأ طقف امإو يقي ةح ٍروعش وأ ةقيقح نع ربعت نأ سيل

 نماكم وحن ةا كءارطإ هجوت نأ بلع ءویزنوناد رارغ ىلع .يقلتملا

 لمعي رجر كلانه ناك اذإ «لاثما ليبس ىلع .صخشلا دنع نامأاللا

 لوح هؤارطإ نوكيسف «ةيفارتحالا هتاراهم لايح ةقثلاب رعشيو عراب لْئممك

Eىتح يذؤي  | TT 
 م : ۰

 ىشي هنا ىلع كؤاوغإ رهظيسو «هي

0 

 2 نا امامت ا وهو .ةياعد 3 ّيفارتحا م معد نود .هدحول لمعلا اذهب

 ةرشابه هفختسيس ةيّنفلا هتاءاعڏا ءارطإ .لمعلا اذه ءارو نم مهقزر نوبسكي

 معيش انتا نياوجت دكت: نأ لع .طاقنلا نم ًافعاضم اتك كبسكيو
 ف

 ٌدحأ نكي مل َءيش .ةأجافم كلذ لعجإ .ديبأتلاو اهيلع ةقداصملل جاتحت يتلا
 ةيصاخ وأ ةبهومك هفصو عيطتست يش - هحادتما يف لبق نم ركف دق رخآ

 َّنأ ول امك «ةشعرلا نم ليلقب ملكت .نورخآلا اهظحال دق نكي مل ةّيباجيإ

 .ايفطاع كتجّيهو كتكبرأو كترمغ دق كفده نتافم

 ىوق .ةّيظفللا ةّيديهمتلا ةيعادملا نم ًاعون نوككي نأ نكي ءارطإلا

 ءهيدترت يذلا عئارلا مازحلا نم عبنت اهّنَأ اهنع ليق يتلا ا دنع ءاوغإلا
 ةدعاسمب ةّيسنجلا راكفألل قيرطلا دَهمت ٌةراهم يهو - ةغللا يف ةبوذع تلمتشا

 عفدت يتلا ةيتاذلا كوكشلاو نامأاللاب روعشلا .ةيرطملاو ةقيقرلا تاملكلا

 لعجإ .ةوهشلا وأ وديبيللا ىلع ٌدّمخم ْوثَأ اهيدل نوكي رارمتساب ىوكشلل
 اهدنعو ةيرغملا كتاملك لالخ نم نورغُم مهنأبو نامألاب رعشت كفادهأ
 .حايرلا جاردا مهتمواقم بهذتس

 ئار ٍءيشب دعولا وه رورسلا ىلع ًاثعب هعمست ءيش رثكأ نوكي ًانايحأ

 نيلكنارف ناك .فطعنم لّوأ دنع كرظتني ّيدرو هتكلو ضماغ لبقتسم
 ةدّدحم جمارب نع ثّدحتي ام ًاليلق (ةّماعلا هتاباطخ يف «تلفزور وناليد

 ةباطخو ًةغالب كلذ نم الدب مدختسي ناك ؛يداصتقإلا دوكرلا عم 0

 ريطاسألا يف .ديجملا اكيرمأ لبقتسم نع ًةروص مسريل ممهلا ضهنتست

 ىلع ًةرشابم ةأرملا هابتنا زكر ميظعلا يوغملا ناك < ناوجنود نع ةعّونتملا
 كتاملك مّمص .هيلإ اهفطخي نأب اهدعي ناك يلايخ ملاع ىلع «لبقتسملا

411 

 .لزمم ا ىلإ عجرأو و

 .ايزخم كلذ نوكيس
 تنك اذإ كنكل ر

 / ءاذه لعف دیرت اج

 مونأا ةفرغ كلانهف
 كنبا كل اهانب یتا

 « سو تس ايه زيزعلا
EDEيلا  

 ىلا / بهذن انعد

 اج .ءوجطضنو كلانه
5 

1 5 01 
 جارها يف كنا

 سويز رف د .مئالغا

 :مويغلا عمجي يذلا

 اريه اي ىقلقت الد /

 وأ هلإ يأ ةيؤر ءازإ
 كلاس ذإ .انل لجر
 0 00 ةميغب

 1 هل نيرا

 ءانيلع سشجتلا نم

 هرون يذلا وهو /



 ءاوغإلا نف . 2

 راصبإ حا ل كشي
 «. قالطإلا ىلع

So: 5 7 

 «ةذايلإلا «س وريموه -

 یلناتس ةمحجرت

 ودرابمول

 اهيأ اي : نونا

 اهيا اي ءءاقدصالا

 لهأ اي «نامورلا
 ينوريعأ «فيرلا
 تلج / ؛مكعامسأ

 ¥> 56 نفدأل

 رشلا / .هدجتمأل
 لاجرلا هبكتري يذلا

 / ؛مهتوم دعب شيعي

 نوكي ام ًابلاغ ريخا

 .مهماظع عم ًانوفدم

 ر ریحن ع دف اذل ب

Ys 
 مالک ضحدأل كلا

 انأ ن كلو / «سوتورب
 هفرعأ ام لوقأل انه

 .هعم .:فدني
8 

 متا / .ةف ةفرعم ا لح

 اميف ه هومتيبحأ اع

 سیل كلذو ل“ ر ءىمضم

 ام / .ببس نود

 مكعنمي يدلا ببسلا

 ؟هيلع عجتفتلا نم نذإ
 نأ «ةعقاوللاي هوأ /
 نيب ام تنأ یمتخت

 / «ةيميهبلا شوحولا
 لاجرلا دقفت نأو

 .يلع ًاربص !اهباوص

 ہھمالحأو كفادهأ لكاشم سايق ىلع و 1 ِ امامت بسانتي امم ةبذعلا

 0 ٍلباق ٍءيشب دع .ديدحتلاب

 ررلا لحو يف نيقراغ اوناك اذإ .ملحلا ىلإ مهوعدت تنأف ؛مزاللا نم

 00 .كعم ةرماغملا هذه نوكت نأ ا

 e لكشبو ا زر هنع و نا قف فک

 «نوخرتسي فوسو مويغل ويغلا وحن سانلا راكفأ عفرإ .لبقتسملا نم ام ٍناكم

 مهلضت ناو کک نأ ريثكب لهسألا نم حبصيسو ناخ مهتاعافد عضوتس

 و طّشنملا ءاودلا نم ًاعون حبصت كتاملك .ميقتسملا قيرطلا نع

 ءادعألا نم 25 .لادجلا وه ءاوغإلل ًةضقانمو ًاريفنت ةغللا طامنأ ّدشأ

 ىلع سانلا لمحل ىقرأ ةقيرط كلانه ؟لادجلا قيرط نع قلخن نيتماصلا
 نرقلا نم يزينكنإلا يسايسلا .ةفيفخلا ةسمللاو ةباعدلا :عانتقالاو ءاغصإلا

 وكي نا ربلا يف .ةبعللا هذه يف ًاذاتسأ ناك يلليئار زد. نيماجنب رشع عساتلا

 نأ ينعي تمصلاف :التاف أطخ يئارتفا يتيلعت وأ ماهّنا ىلع درلا يف لشفلا

 يف طارخنالاو ءبضغب ةباجتسالا ّنِإف كلذ عم .قح ىلع ةمهتلا هجوم

 مدختسي يلليئارزد ناك .عافدو حيبق لكشب روهظلا نايواسي :لادج

 فوجهلا ىلع ٌدرلل تقولا نيحي اه رانك لظي ناك :ًافلتخم ًاكيتكت

 هّوفتي مث نمو .ةظحلل فقوتي ؛ثّدحتملا ةّصنم وحن ءطبب هقيرط شي ناك
 «سانلا أيه هّنأو اَمأ .نوكحضي عيمجلا ناك .ئمكهت وأ ئلزه مساح درب

 تاقيلعتلا فيضي لازي ال وهو «هدینفتو هژدع ضحدب هثیدح عباتي ناكف
 وأ تاهبشلا قوف ناك هّنأكو ءرخآ عوضومل لقتني ناك هّلعل وأ ؛ةكحضلا

 كحضلا .الیلک هيلع موجه يأ لعجت هتباعد تناك .ثيدحلا ىوتسم قوف

 ةرم لْوَأ كوعمتسم كحضي نإ ام :ونيمودلاب ةيبش زيثأت امهيدل قيفصتلاو
 لظلا فيفخ وجا اذه يف .دیدج | نم كحضلل ادادعتسا رثكأ اوحبصي ىّتح

 كنايطعي ةيرخسلا نم ٌليلقو فدا هضم .عامتسالل اليم رثكأ نوحبصي

 يوغملا اكشلا وه كلذ .كئادعأ نم أزهتو كفل مهذخأتو مهعنقتل لاجملا

 .لادجلا نم

 نيرمآتملا ةباصع سيئر بطاخ «ةريصق ةرتفب رصيق سويلوي لايتغا دعب
 ريهامجلا جحاحي نأ لواح .سانلا نم ًابضاغ ادشح «سوتورب «هلتق ىلع

 نم ةينامورلا ةّيروهمجلا ذقني نأ ديرب ناك هنأ مهل اخرا طنا



 تالا ءرزل تاملكلل ةيناطيشلا ةوقلأ مدختسا

 ودبي نو ناك دقف معن - ةضحلل سانلا عنتقا .نايغطلاو ةّيروتاتكيدلا

 ريع اار را ,ةّصنملا ينوتنأ كرام ذخأ مث نمو .افيرش الجر

 بعشلل رصيف بح

 كل اعملي نأ

 i CE ماو مصيق ن 1 اک

 نعو رصيقل هبح نع ثذدحت .ةفطاعلاب E ادب

 ناب بخصب دشحلا بلاطف ؛رصيق ةّيصو ركذ .ينامورلا

 ب رمل هاو 2 لاق ينوتنأ

 ذأ نع یا هرم دشحلا رصأ .ةشخاو ردغلاو . نيجاب مست ةميرجلا ت تناك

 قيلت ماسلا :ةحيطتلا رصيق ةءابع عفر دقف كلذ دب الد ؛ةيصولا أرقي

 دئاقلا سوتورب نعط ثيح ناك انه .تقّرمتو تبق ثيح ىلإ هابتنالا

 ل .مو .انه هنعط دق ناك سويساكو ؛ينوتنأ لاق ,ميظعلا

 .ينامورأ ا دق رصيق ناك ىتلا ةورثلا رادقمب تربخأ ىتلا

 ةمكاحم نود عنيد دعاو نيرا لا دض دشحلا ا ةفالس هده

 .ةينوناق

 يقيرغإلا رؤملل ًاعبت .دوشحلا ريثي فيك ملعي ًايكذ الجر ينوتنأ ناك
 ّنأو سانلا ىلع ٍةذيوعتب تقلأ دق تناك هتباطخ نأ ىأر امدنع» «كراتولب

 Eg سل رص جلا يف كدا دو ودع مهري ف هال
 ةيئاوغإلا ةغللا «.رصيق ريصم ىلع ةمقنلاو
 وتا مدختسا .ًايفطاع نيجيهتملا وأ نيتفطاعلا سانلا عادخ لهسألا نم هنأ

 .بضعغ مث نمو a :دشحلا ةراثإل ةعونتم تاوذأ

 كلذ ىلإ ةفاضإ . عمتسملا ىلع عمو ٌشابم رَْأ هيدل ةفطاعلاب معفملا توصلا
 كلذ نأ داع كا ا ةّيصولاب دشحلا ينوتنأ ظاغأ دقف
 ةروصلا لعج ةءابعلل هعفر لالخ نمو .مهباوص سانلا َدِقْمُي نأ هنأش نم

 زئارغلل ةريثم

 ام لك اغنإو ؛جايتهالاو نونجلا ةقاح ىلإ دشحلاب عفدت نأ ديرت ال كلعل
 دق .ةيانعب كتاملك و كنيجيتارتسا رتخا .كفص ىلإ مهلمحت نأ وه هديرت
 .كراكفأ حرشت نأو قطنملاو ةججحلاب سانلا عنقت ةت نأ لضفألا نم هنأ دقتعت

 ال وأ ًايقطنم ناهربلا ناك ام اذإ اورّوقي نأ د
 0 نأو اوزكري نأ مهيلع بجي .ثّدحتت تنأو كيلإ نوعمتسي امني
 تّيشت نأ اهنكمي ىرخأ ٌتاهينم .ًاميظع ًادهج بلطي يذلا رمألا ,تاصنإب

 وأ كنيدح نم ٍءيش مهف نع اورّصق وأ اولفغ اذإو ؛ةلوهسب سانا ج
 ةيركفلا ةيحانلا نم ىندأ مهّنأبو كابترالاب نورعشي فوسف «كعجح

 رابتعاب 5 سانلا بطاوع فدهتست
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 / . :ددجم ىنوشلا /

 E او
 لا ماع م نح

 ةدارإ

 و ملاعلا

 f دود «كائاه

 راح او نبأ عضاوتي
4 

 هوأ/ .ل : جیسا هيفويو

 ١ اهيأ اي 4 دا اهل

 0 نأل اس تک

 مكنوقعو مكبولق
 درمتلا وحل

 نأكل / «بضغلاو

 «سويساكو «سوتورب
 ثوملعت امك ءامهو 4

 نالجر ءاعیمج

 ر تارک
0 / 
 نكل / ... امهمهنأ
 اهيلع ةطوطخم هذه

 / .رصيف متخ



 ءارغإلا نف . 4

 ؟هتنازحخ ىف اهتدجو

 ءانوعد / .هتينصو اهنإ

 عمتسن ' :ةماعلا ادع ام

 / «ةيتصولا هذه لإ

 ال (مكنم ارذع) يتلا
 /ءاهتعارق مزتعأ
 اولبقيل اوبهذيلو
 / يفونم رصيق حارج
 مهليدانم اوسمغيو

 7 ...رهاطلا همدب

 اي اهأرقإ !ةيتصولا

 1 5 روتا كرام

 «ةيصولا .عيمجلا

 /ةيتصولا «ةيتصولا

 ةيتصو ىلإ عمش سنس

 ر !رصيق

 اهي ر بصلاب اول
 ال ؛ءالبنلا ءاقدصألا

 / .اهتءارق يل يغبني
 نأ ساما نم نعل

 ناك مك اوملعت

 متنا / .مكبكي رصيق

 «بشنخ ا نم معسل

 مکنوکو / ؛رشب امو

 ىدل مكر عاشم
 «ةينصولا مكعامس

 / .هتعلاب مكبيصتسو

 ال مكنأ ديجلا نم

 ؛هترو مكنأ نوملعت

 متفرع اذإ مكنأل /
 یتاتیس ناك اذامف

 سانلا بولق ةبطاخم .سفنلاب ةقثلاو نامألا مادعناب ٌمهبم ٌروعش مهياتنيسو

 نورطاشتي عيمجلا .مهلوقع ةبطاخم نم (مهل ًاعانقإ رثكأ) ىدجأ ٌرمأ يه

 طبترت ا كّوحي ثّدحتم هاجت ةينودلاب دحأ عك ناو رعاشملا

 لكشبو سيساحألا سفن ٍلحاو لك ربتخي ثيح ءضعبلا اهضعي اهضعبب دوشحلا

 نوشيعي نوعمتسملاو وه ناك ول امك رصيق نع ينوتنأ ثدَحت ودلال يلم

 رثكأ نوكي نأ نكمي يذلا ام .رصيق رظن ةهجو نم ةميرجلاب نوشحي وأ

 ا ليج ورطلا ا

 دك نا ا ماو 2 لر اع نور

 دّوجم ىلع برضت نأ نم ٌةيلعاف رثكأ وه ىرخأل ةفطاع نم لقتنت نأ .ريثأتلا
 ةلتقلا ىلع هتمقنو هطخس نيبو رصيقل ينوتنأ بح نيب ام نيابتلا .دحاو رتو
 .كاذ وأ ر رعلا ادعا ىلع ت ىلا ام رکی وف لکا ناك

 ١ 1 رعاشم نوكت NS اهظاقيإ لواحت يتلا رعاشملا

 و تاريمغت اذکھ مدختسا ؟الھ نم اقر

 نم نكمي

 06 و .اهتراثإ لوا ينا رعاشما ضعي رعشت نأ ان

 ةبجوملا بابسألا ليخت :ابعص نوكي نأ بجي ال اذه .قيدصتلاب ا

 نم ام ِءيشب رکفف و كلذ ناك اذإ .ملكتت نأ لبق هركلا وأ ٌّبحلت

 لعجت نأ لهسألا نم ؛ىودعلاب لقتنت فطاوعلا .بضغلاب كؤلمي كيضام
 اهبّردو «ةّيقيسوم هلآ كتوص لعجإ .يكبت كسفن تنأ تنك اذإ يكيي كريغ

 سرد .اقداصو اصلخم ودبت نا ملعت .لاعفنالا وا ةفطاعلا لقنت نأ ىلع

 ىلع نّومتي ناك هنإف هسفنل رلخي ناك امدنعو «ماظعلا هرصع يلثمم نويلوبان

 .ةفطاعلاب هتوص حّسشَوُي نأ

 ونتلا نم ةلاح قلخ وه يئاوغإلا باطخلا فده نوكي ام ابلاغ
 0 مهلعجت و «مهتاعافد ضْفَحُت < «سانلا هابتنا فرصت تنأف يطال

 يتلاو «يسيطانغملا مّونملاب ةضاخلا ميونتلاو راركتلا َسورد مّلعت .ءاحيإلل ةيلباق
 سفن مادختسا راركتلا نّمضتي ا ميونتل اهنع ىنغ ال رصانع يه
 :يفطاعلا ىوتحلا تاذ تاملكلا لّضَفُتو «ىرخألا ولت ةّرم تاملكلا
 ا ظا مّونم رثأ اذ راركتلا نوكي ٩ .نوبصعتما (:نوُيرّوحت» («بئارض»
 اهتداعإ لالخ نم ةطاسب لكب ن مانلا يعوال يف سّرغُت نأ نككمي ر اكفألا
 موا رماوأ لثم ةّيوق ةيياجيإ ريباعتل ٌمنص ةطاسبب وه ديكوتلا . .يفاكلا كلاب
 يطغتس يتلا ةأرجلا نم عنب هي ةيئاوغإلا ةغللا ىلحتت نأ بجي .يسيطانغملا



 ه0 مضوقلا» تارا ت 1 تاملكلل ةيناطيشلا َةَوَقْلا مدختسا
 و 53 ن 2 ¥ 3 *:

 نل مهتأ ةجردل ةكيرجلا ك كتغلب كوعمتسم قرغتسيسا .ءاطخألا نم ارفأو اددع

 ادبأ لقت ال .ال مأ ةيقيقح تناك اذإ اميف يلم اوركفيل تقولا مهدنع نوكي
 ی اک ارارق ذختا دق رخآلا فرطلا نأ ّىظأ الو

 و ولا ةغللا#.ةلعبخللاو ىضوفلا نم ٌةلاح اوبكترا دقلا» وأ («لضفأ

 ر .ةادصقلا لمج ابو ءرمألا غيصب ءلاعفألاب ةئيلم فلاعف

 وه ام | ٌقحتسن نحن# لف

 نر نم لخت

 ىلإ اسر هوت . يبأرب» 3 لعن» «دقتعأ

 سانلا مضعم .ةغللا نم ادي ًاعون ملعتت نأ

 حوضوما ب .عوضوما سلق

 يتلا تادقتعملاو «راكفألا ؛رعاشملا .ايقيقح اعيش نمت وأ ينعت مهتاملك

 لصأ) .يقيقحلا ملاعلا يف ةسوملم ءايشأ تمت وأ .قحب اهنوقنتعيو اهنوشيعي
 ىنعت ةّيقيرغإ ةمنك يف نمكي - 0 ةّيزيلكنإلا يف - «يزمر» ةملكلا

 ضعبلا اهضعب عم ءايشألا عمجت نأ» عيش عل مم ةملك لاخلا هذه يف -
 يأ ال كتاملك .ةريزيشلا ةغللا 0 مدختست تنأف رغمك (.يقيقح

 اهب ضرَتفُي ام ٌةيّقهأ رثكأ يه «ريثت يتلا سيساحألاو ءاهَعفو ؛يقيقح يش
 ةياهنلا يف ينعت - «كيلوبايد» ةيزيلكنإلا يف - (ةّيناطيش» ةملكلاو لمت نأ

 تاملكلا ءانه  «ضعبلا اهضعب نع ًاديعب ايلا يمرت نأ ءلصفت نأ»

 ىلعو «عقولا ةليمجلا كتغل ىلع رثكأ نوزك ري سانلا تلعج املك (.ةقيقحلاو
 تنأ .ةقيقحلا عم مهتلص تفعضأ ءاهرضحتست يتلا مالحألاو ماهوألا

 قدصاللا نم تلتف زييت بعصلا نم نوكي ثيح «مويغلا وحن مهدوقت

 سانلا نوكي ال يك «ةسبتلمو ةضماغ كتاملك قب .يقيقحاللا نم ييف او

 اونوكي نل اهدنعو ةريرشو ةيناطيش ةغلب مهفلغ .ينعت امم ًامامت نيدكأتم ادبأ

 .كئاوغإل ةلمتحما بقاوعلا ىلع و «كتاروانم ىلع زيك رتلا ىلع نيرداق

 .مهؤاوغإو مهليلضت لهسألا نم ناك امّلك «مهولل مهسفنأ اوملسأ املكو

 لاكشألا ةيؤر بعصلا نم نوكي مويغلا يف .مويغلا :زمرلا
 نم ةليخلا تلفنت و ودبي ٍءيش لك .ءايشألل ةقيقدلا

 كتاملكل يغبني .ةدوجوم ريغ ءايشأ ىرت حبصتو «اهلاقع
 لهسلا نم نوكي ثيح «مويفلا ىلإ سانلا عقرت نأ

 .مهقيرط اوعيضي نأ مهيلع

 دا ر د م
 س

 کک همد مكيدل لن 51
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 ًاهفردأ أو ٌدعتسأف

9 , 
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 2 بعل هده ل روفر عت

 2 واس م اا

 ورم لوا / ركذ

 امدنعو 0 ؛هتنعطب

 نوعللا هرجنخ ع

 اوظطحال / ءاديعب

 رصيق مد لأ فيك
 «سوتوربف / ...هعبت
 ناک راک
 / .رصيق كالم

 «ةهنالا اهنيأ ىمكحإ

 هب رصيق ناك مك
 تناك هذه / 1a /ة عب

 ىلع تانعطلا 8

 رصيق أل ؛ قالطإلا

 هار امدنع ليبنلا

 دوحج إف / «نعطي
 وه يذلا :ليمج ا

 عرذأ نم ىوقأ
 همزه 4 ,ةنوخ ا

 نالا ةا ر امام

 «عومدلا كوفردت



 ءاوغإلا نف 6 ٠

 نورعشت مكنآ مهفأو

 / .ةحيت  عومد هذه

 «ةيركلا سفنألا اهتيأ
 مكيكبي يذلا ام

 دقو هبو ةيؤر ىوس

 ىلإ اورظنإ ؟نط
 دقري هسفن وه / !انه

 متنا نورظنت امنيي انه
 .ةنوخ لا ىلإ

 بالقنإلا

 ةا تادا ع ا نيبو ةفرخزملا ةغللا نيب ام طلخت ال

 نم ضئاف اضم ودبت ناو «سانلا باصعأ ريثت نأب رطاخت تنأف ةفرحخزملا

 0 ل ل ل

 نع ادئاز) اريثك ليلقلا نوكي ام ابلاغف مالكلاب رمألا قّلعتي امدنع .ةّعيبطلا

 ةلسج نم وطفل ركأ لاحم عيكس د و ی د نك

 .تاذلا يف سامغنالابو ناتطلا قّمنملا مالكلاب ىذألم

 كلانه نوكيس .مهناذآ رسي ابو «كفادهأب ًالَوَأ ركفت نأ ًامئاد كيلع

 هلوقت ال نأ .لضفألا افلا وع تملا نوكي تي تارا لا

 تاک ف اضاف ر قاب يذلا الا او اهون ةوك نأ نكن
 نرملا يف ينابايلا طالبلا تاّيموي خَرْوي يذلا «نوجانوش ياسل ةداسولا

 يف اهاري ةليمجو ةتماص ٍةدّيسب اكيشيشوي راشتسملا نتتفي «رشع يداحلا
 ءاهأرق يذلا ديحولا ناك ؛لباقملاب ةدحاوب لسرتف «ةلاسر اهل لسري .ةبرع
 تاد تناك ةلاشرلا نأ ديكأ لكشب عيمجلا ملع هلعف ةّدر لالخ نم نكل
 .اهئامج هدّلو يذلا ريثأتلا تدسفأ دقل .ءيس ٍلكشب ةبوتكم وأ ءيدر ٍقوذ

 قالطإلا ىلع دّرلا مدع نأ نوحرتقي ًاسانأ تعمس دقل» «نوجانوش تبتك

 نكي مل اذإ ءاغيلب وأ ًاحيصف نكت مل اذإ (.ءّيس در نم ريثكب لضفأ وه
 - كناسل طبضت نأ ّلقألا ىلع مّلعتف «ةيئاوغإلا ةغللا نقتت نأ كناكمإب

 .اَعَلُم اروضح زّرعتل تمصلا مدختسا

 ريغو ردح نوت لوألا ةلخرلا ىف : .عاقيإو ٌوطخ ءاوغإلل ًاريخأ

 ليزت نأو كدصاقمو كاياون يفخت نأ لضفألا نم نوكي ام ًابلاغ .رشابم
 .ةّيدايحلا تاملكلا مادختسا كدّمعت لالخ نم جرخلاب كفده روعش

 يف .ءيشلا ضعب ةخياب ىّتحو لب ,ىذألا ةميدع نوكت نأ بجي كتاثداحم

 ا ةغللا تقو وه اذه ؛موجهلا وحن رثكأ هجوتت تنأ «ةيناثلا ةلحرملا

 نوكي كلذ عقو ناف ,ةيئاوغإلا كلئاسرو كتاملكب مهفلت امدنع نآلا

 ف كومهلأ نم مهتاب ةياغلل راسلا روعشلا مهحنمع كلذ .ةّراس ةأجافمك

 .ةركسملا تاملكلا هذهبو رعشلا اذهب
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 ليصافتلاب متها

 ةليبنلا تاملكلا

 دصقي يتلا ةليلجلا تاءاميإلاو
 اع نک ناوک اا اهي

 نأ دهج ا اذه لكب كوا اذا :فلشلل

 تاراشإلاو تاءايإلا  ءاوغإلا ليصافت ؟يضرت
 رثكأ نوكت ام ابلاغ - لجترم ر ركشب اهلعفت يعل

 فزصتو يهلُت نأ مّلعتت نأ كيلع .ًاحاصفإو ًارحس
 ةراسلا تايسوقطلا نم لئاه ب كاياحض هابتنا

 مهسايق ىلع ةلّصفمو ةيانعب ةاقتنم اياده - ةريغصلاو

 يتلا رداوبلا ؛مهئاضرإل ةممصم ىلجو سبالم «مهدحو
 لك .مهل هصّصخت نيذللا ٍمامتهالاو تقولا رهظُن

 اهجرخت يتلا ليصافتلاب ةلوغشم نوكت مهشاوح
 مهف ؛مهنيعأ رهبتل دهاشم ا قلخإ .ارتسكر وأ دئاقك

 ا يف نیک نیرو مورک ا نإ
 .هددصب ةقيقح تنا ام - ىسيطانغم مونت

 الا رعاشم اب نر نأ ملعت

 لالحخ نم ةبسانم ا

 .ليصافتلا



 اًيسيطانغم مؤنملا رثألا

 لودلا ترس تاجو: تنقلت 1898 ماغ نم لوألا نراك نهش ف

 ميقت يسه وست رجياوود ةروطاربمإلا تناك :ةبيرغ ٌةوعد ا ا

 نيئاتسم اوناك قنا لا نيكب يف ةمرحا ةنيدملا يف مهفرش ىلع ةبدأم

 نم قرع وهو «وشناخا نم تناك تاتا ةد رجياوود ةروطاربمإلا لايح

 نرقلا تايادب ىف نيصلا اولتحا نيذلا لامشلا لهأ

 نقلا لج CS ان دال فيكم كح يتلا غنيش ةلالس كلذب

 نيصلا نم ًءازجأ عطتقت ةيبرغلا ىوقلا تذخأ رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا
 ّنكل «ةثادحلا بكرب قحتلت نأ نيصلا نم اودارأ .ًةفلختم اهوربتعا يتلا

 يف قباس ٍتقو يف .حالصإلا لاكشأ لك اومواقو «نيظفاحم اوناك وشناملا

 خأ نبا ناك يذلاو ءوسه غناوك ي روطاربمإلا ناك 1898 ماع
 م ٌةلسلس أدب دق «نيرشعلاو ةعباسلا رمعلا نم غلبيو رجياوود ةروطاربمإلا

 ةرتف ءدب نم موي ةئم دعب يآ «ٍذئدعب 00 ةكرابمبو .تاحالصإلا

 نييسامولبيدلا ىلإ ةمرحملا ةنيدملا نم ءابنألا تبّرست «هذه تاحالصإلا

 رس وم «رشع عباسلا

 دق رجياوود ةروطاربمإلا َنأبو ءاّدج اضيرم ناك روطاربمإلا لأب نيتبرغلا
 َّنإف حجرألا ىلع ؛ةرذق ةبعل ثودحب اوباترا دقل .ةطلسلا ىلع تلوتسا
 اف روطاربمإلا ناك .تاحالصإلا فاقيإل تلخدت دق ةروطاربمإلا

 تناك امدنع .اساسأ ايم ناك هّلعل مَمس دق حجرألا ىلعو «هتلماعم

 دقف «ةّيداعلا ريغ ةرايزلا ىلإ باهذلل نرّصحتي 0 ارعا تاجر

 ةركام ارا تناک الاقل :رجباوود: ةروطاربمألاب نق ال «ةهجاوزأ قهرذح

 ةيظحم حبصتل ةرومغم اهنوك نم تضهن دق ؛ةيشحو ةحسم تاذ
 .ةميظع ٌةطلس مك/ارُت نأ نينسلا ربع ترّيدت دق تناكو قباسلا روطاربمإلا
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iلبا بکر ما  

 زم هيف تساح

 / وشم شرع 1 1

 عاف ىلع ی

0 5 - 

 هعضرم هنرخؤم

٤ 

 هتعرشاو / :بهذدلاب

 ی ةرطعمو هيت اوجرا

 E هاير 4 لا هحرد

 تناك: اخ اه

 ر“ ةيضف فيذاجا

 ىلع اهر ذج لصاون

 «تولفلا ت الا ماغنأ

 يذلا ءالا / لعجو
 لكشب يرجي هبرضت
 م 1 5

 ع هناكو / رسا

 قلعتي اميف
 دقلف / :اهصخشب

 :فصولا لك زواج

 يف / يقلتست يهف
 بايش اهتميخ



 «بهدلا نم اهجيسن

 سوني ةروص قومت /

 / الامج اهارن يتلا

 لايخ لا وفي ثيح
 ىلعو .ةعيبطلا ىلع

 / اهيبناج ص لك

 لوميسو دلالوأ فق

 بح ا ةهلا لث

 نوامحي / ,نيمستب ا
 ةددعتم حوارم

 وداي يتلاو «ناولألا
 نم ديزي / اهءاوه نأ
 الدب اهب اح رارمحا

 / «امهد رپ نأ نم

 مهنآكو اودبف
 ام سكعب نوموفي
 ...هلعف مهب رت
 لثم اهيراوجو /

 / ءرحبلا تايروح
 تاهيبش نهلك
 اهسدخپ «تايروح اب

 / «ونويع رافشاب

 نهئاكر ح قلختو
 .اهلوح ةنيز ةفيشرلا
 فقت / ةفدلا دنعو

 «ةيروح اب هبشأ ةأرما

 / ةيريرح ا ةعرشألاو
 تاسملب اره خفتنت
 ةمعانلا يديألا كلت

 ينلاو / روهزلاك
 .ةقاشرب اهلمع يدؤت

 تعبي / ةنيفسلا نمو

 رطيسي يفخ رطع

 ءاهلك نيصلا يف قالطإلا ىلع بناجلا بوهرم صخش رثكأ تناك دقل

 .ريثكب روطاربمإلا نم رثكأ یتح

 نم بكوم يف ةمرحلا ةنيدملا ىلإ ةوسنلا تلمح - رزقا مويلا يف
 ًادحوم ايز نودتري اوناك نيذلا طالبلا ناصح لبق نم 0 تاجيل

 ةضوملا تاحيص رخآ نيدترا «ّنهيلع قومي اليك «نهسفنأ ءاسنلا اره

 نكشلا ةيعانم مامكأ تاذ لمحا نم ةليوط باوثأ «ةفيض تاّدشم _ ةّيبرغلا

 جيا ةنيدخا ناكين رظن .شيرلا نم ةليوط تاعبق ,ةخوفنم ةيئاسن تاو

 نهرودص رهظُن ٌنهبايث تناك يتلا ةقيرطلل ةضصاخو «هادشناب ّنهبايث ىلإ

 باجعإ نرثأ دق نك نهنأب دكؤم وحن ىلعو تاجوزلا ترعش .ةزرابلا

 كلدك و ةتاريمألاو عارمألا لبق نم ةراظنلا ةعاق يف نهتيحت تم .ٌنهيفيضم

 يدترن تاقنيصلا ءاسنلا تناك .ًانأشو ههَبأ لقألا ةليبنلا ةقبطلا دارفأ لبق نم

 ر ؛رهاوجلاب عصرملاو دوسألا يديلقتلا سأرلا ءاطغب ةعئار ةّيووشنام ايو

 لکتن نهارا نول يف سكعنا وأ ىلمت يمره لكشب (تاّينيصلا) ءاسنلا

 .ةعورلا يف ةياغ حزق سوق
 دوحأ نم ةعونصملا نيجانفلا قدأو لمجأ يف تاجوزلل ياشلا مذ

 ةروطارمإلا ةرضح ىلإ َنهتقفارم تمت ٍذئدعب «ينيصلا فزخلا عاونأ
 شرع ىلع سلجت ةروطاربمإلا تناك دقف .ّنهسافنأ رظنملا فطخ .رجياوود

 عئار سأر ءاطغو .«فيثك لكشب ةزّرطُم ًاباوثأ تدترا . رهاوج اب عصرا نينتلا

 ءيلاللا سه ةلئاه ةدالقو «(یرک رجح) بشيلاو .ىلآللا تاساملألا ۱ هولعت

 كلذ يفو « شرعلا ىلع نکل « «مجحلا ة ةريغص ٌةأرما تناك دقل .ًامامت ةلثامتملا

 ءفدلا نم ريثكب تادّيسلل تمستبا .ةقالمع تدب دقف «بوثلا

 اهيخأ نبا اهشرع نم ىندأو رغصأ شرع ىلع سلجي ناك .صالخإلاو
 سامحب َنهايح هّنكل عاش ادب .ّنهحارأو ٌنهنأمط يذلا رمألا «روطاربمإلا

 .ةطاسبب ًاضيرم ل ناك ل هلعل .ةيلاع تناك 2 نأ ادبو

 ا ا 0

 ىلإ تاجوزلا ةقفارم تمت قمّدقملا هذه دعب .ءامسنلا نم ٍةدحاو لک د دي ين

 ةصّصخملا ةهدرلا ىلإ ندتفا اهدعبو أادّدجم ياشلا نلوانت ثيح «ىرخأ ةفرغ

 ناتاسلا نم يسرك ىلع سلجت ٍذئدنع ةروطاربمإلا تناك .ثيح ؛ةبذأملل



 اهيدل ناك ؛ةهربل نهعم تحت .يروطاربمإلا نوللا ناك رفصألا  رفصألا
 حسي نا ىلع يفرحلا ىنعملاب ارداق ناك اهتوص نا ليق) .ليمج ٌتوص

 ديد نم ةأرما لك دي .كيدحأ  (ةثداخغلا ةيآهن يف (.اهراجشأ ىلع رويطلا

 «.ةدحاو ةرسأ عيمجلا  ةدحاو ةرسأ» مهل تلاق ءةفطاعلا نم ريثكبو
 ةياهنلا يف .يروطاربمإلا حرسملا يف ةَيحرسم كلذ دعب ءاسنلا تدهاش

 نغرف دق نك يذلا ضرعلا نع ترذتعا .ةّرم رخآل ةروطاربمإلا َنهتابقتسا
 يف هيلع ندنعا دق ّنك امم ىندأ ديكأتلاب ناك يذلاو تلل هتدهاشم نم
 و تدافأ امك قوما هذه يفو ياشلا نم ئرخأ ةلوج كلانه ناك .برغلا

 تلامأو مامألا ىلإ تطح» ةروطاربمإلا َنإف «يكيرمألا ريفسلا ةجوز تَوَر

 1 «ىرخأ ٌةَرم تلاقو ءانهافش وحن «ىرخألا

 .ةمرحملا ةنيدملا جراخ ىلإ نلمح تبيح َنهَتاَفَحِم
 ىلع اوناك ًاعيمج مهنأب ناميإلا قدصأ َنهجاوزأ ىلإ ةوسنلا تلقن

 ٌةَءاَضو تناكو «يكيرمألا ريفسلا ةجوز تور .ةروطاربمإلاب قلعتب اميف أطخ

 نم رثأ ىندأ ةدهاشم نكمملا نم نكي مل .ةبيطلا ةينلاب اههجو َعشو ةديعسو

 نحنو (انرداغإ ....ءفدلاو ةيرحلاب ةئيلم تناك اهتافرصت ....ةوسقلا

 ىلإ مهرودب جاوزألا دافأ «.نيصلل لامالابو اهتلالجل باجعإلاب تامعفم

 .ةروطاربمإلاب ةقثلا نكميو «ريخب ناك روطاربمإلا :مهتاموكح

 ةرسأ عيمجلا  ةدحاو ةرس

 ناك اًمع ٌةركف يبنجألا يسامولبيدلا قيرفلا ىدل نكي مل .ريسفتلا
 رمآت دق روطاربمإلا ناك «معقاولا يف .ةمّرحلا ةنيدملا لخاد ٌةقيفح لصحي
 ةعينش ًةميرج ريتن يتلا «ةديكملا تفشتكا نأ دعب .هتمع لاتغي امرو لقتعيل
 نع هيلخت ىلع عفوي نأ ىلع هتربجأ دقف «ةيسويشوفنوكلا ميقلا ةموظنم يف
 ءزجک .اضيرم ناك هّنأب يج راخلا ملاعلا تربخاو «هزاجتحاب ترماو هش رڪ

 مل ًائيش ّنأكو فّرصتيو ةّيمسرلا تابسانملا يف رهظي نأ هيلع ناك «هباقع نم
 .ثدحي

 مهربتعت تناكو ءًاديدش ًاهرك نيتيرغلا رجياوود ةروطاربمإلا تهرك
 يتلا بيلاسألاو ةحيبقلا ةضوملا تاوذ هءارفسلا تاجوز تحت مل .ةربارب
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 سانلا سيساح أ ىلع

 ةفصرألا يف /

 تعد .ةرواج ا

 اهناكسب ةييدم ا
 . اهامأتل اجراح

 يف حوتم ا / ينوطناو

 رفصب رهو / ادايحو

 الول يذلا ءاوهلا يف

 قدحو بهذا /

 / اضيا ارئابويلكب

 يف اعارم كرتو
 . ةعيبطلا

 ريبسمكيش مايليو -

 ارتابويلكو ينوطنأ

 ةرهدزم ا ماهألا يف

 ةنيدل ةيهارلا ءايحألل
 ريح كانه ناك وديإ

 همسا ةضوم ا يف

 يدلاو اروكاكاس
 ٍةفالع ىلع ناك
 ةيقفح اب ةميمح

 .يزوتيشت ةميظعلا
 تناك ةأرلا هذه

 رمح لا برشل ةداقنم

 تناك يذلاو

 د قب هيلا
 تاناطرسب فرح



 ءاوغإلا نف ه 2

 يف دجوت يتلا رهزلا

 يف يماجوم رهن
 تاک ىتلاو «فرشلا

 نأ دعب اهب ددل

 ناک اروكاكاس ّنأ

 دقف ءاذه فرعي

 نم اماشر ضوف

 رابغب نارزيخ ا ةمق

 هذهل ةريغصلا عقاوقلا

 دذحو ؛تاناطرسلا

 ةعقوق لك رعس
 ةدحاو ٍةعرم ةعطقب
 اهمّدقو «بهذلا نم

 لاوط يزوتيشتل

 مل ثيحب «ةنسلا
 .ًادبأ اهنصفتت

 ىكاكياس اراهيإ -

 ةقشاع وأما ةايح

 سيروم نافيإ ةمجرت

 اوسرام نيذلا لاجرلل
 اولمح وأ «بح ا
 نأ ةر ولو داقتعالا

 قأرماب راقب ءيش ال
 ءًادّدجم .اهباي يف
 لا فيك لات امدنع

 «ىّدحتي لاجرلا دحأ

 ةّيبرغلا ىوقلا يضرتست يكل «ًئارغإ ًاضارعتسا ةبدأملا تناك ا 2

 ءاوغإلا فده .ليتغا دق روطاربمإلا ناك ول اميف حايتجالاب دّدهت تناك ىتن

 ةروطاربمإلا تقبط .حرسملابو دهاشملاب «ناولألاب تاجوزلا راهبإ :ًاطيسب ناک
 دق تناك .ليصافتلا يف ةيرقبع تناكو ةّمهملا E ى

 مث نمو وأ دوما يَّرلا يف نايصخلا  دعاصتم لكشب دهاشملا تّ

 .ًاهسفن روطاربمإلا ًاريخأو سار اا ءاطغل تايدترملا تاّيووشناملا 0

 كلذ دعب .(أقحاس) ًارماغ ناكو ءاصلاخ اعين (ضارعتسالا) ناك دقل

 اذ هيلع فا ذإ .دهشملا ةهّبأو ةجرد نم ٌاليلق ةروطاربمإلا تفّخ

 1 نئمطملا روضحلا :ةّراخا تاّيحتلا ءايادهلا لالخ رن اقامت

 نم ىندأ لاكشألا نم ل کش ّيأب نحت مل لا «يلاستلاو «ياشلا ميدقت

 ل يذلا ولا تعفر يأ) اهتعفر نأ دعب ةبدأملا تهنأ .برغلا يف ِءيش

 ةعوبتم .ءياشلا نيجانف نكراشت امدنع اماردلا نم ليلقلا - . ىرخأ و ىلإ

 رودت ةوسنلا سوؤر تناك .اهتقبس يتلا كلت نم ىتح ةعور رثكأ ايادهب
 ملو  هذهك ٌةديرف ٌةماخف ادبأ نيأر دق نکي مل عقاولا يف .نرداغ امدنع

 اهليصافت ةروطاربمإلا اهلالخ نم تقّسن يتلا ةيانعلا ىدم أدبأ نمهفي

 نلقن دقف ءدهشملاب نرجس نهنوك .ريثأتلا نم نكمي ام ىصقأ قيقحتل
 ام لك اذه ناكو - َنهتقفاوم اهنيطعأو ةروطاربمإلا ىلإ ةديعسلا نهرعاشم
 .هديرت

 نم نوكي (ءاهلإ وه ءاوغإلا) مههابتنا فرص وأ سانلا ءاهلإل حاتفملا

 ةينغلا ءايشألاو ةريغصلا تاّيسوقطلاو ليصافتلاب مهناذآو مهنيعأ ءلم لالخ

 ةاقتنم ةّيده .ةيرهوجو ٌةيقيقح ودبت ءايشألا لعجي ام وه ليصفتلا .ناولألاب
 ةريغصلا تافّرصتلاب ٌمىلم سقط .ةّيفخ عفاود يطغت اهّنأ ودبت ال ريكفت دعب
 ا فانا تر مولا دهام انج عتمملا نم نوكي ةرحاسلا

 ةطقن هذه .اهرحستو نيعلا خودت ؛بايثلا يف ةينوللا (تاحسملا) تاسمللا
 ةّراسلا ةريغصلا ليصافتلا ىلع زكرن نأ لّضفن نحن :انيف ٍةيلوفط يفعض

 ءاياده) كئاوغإ يف اهمدختست يتلا ءايشألا .ةيلامجإلا ةروصلا نع اضوع

 ا ًادبأ لهاجتت ال .ةّيوق هل يهو ةصاخلا اهتغل ثّدحتت (.خلإ ا

 نلو اال ًادهشم قلختل ليصافتلا نيب ام جواز .ةفدّصلل هكرتت وأ ليصفت
 .كلذ لالخ ًابعالتم تنك مك ٌدحأ ظحالي



 e اص فجات ها
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 OEE ملا TE ا
 ي ب 0 ى يج ری بور زی موي

 و كا وكم ناو
 ل نهتحو نيباجعإ عرتلا نق ناك يتاوللا نم ةدحاو نأ

 يجنج نکي E رور کاتا غد اک ار نیب اهداؤو کرا یا

 هاب اهيماح نوكي ناو طالبلا ل! ىلإ اهرضحي نأ رر هتکل | اروزاكامات دلاو

NEاهيلإ دّد وتناب بتارملا ىلعأ نب  

 - رشاعلا نرقلا نم ناباي يف يناياهلا ط

 دقف كلذ ةجيتنك هل ةعئاج ةنبا "تناك اهب عيمجلاربخأ دق يجنج ناك

 58 ةا رثكألا لجر أ ناک یجنج نأ «ةليمح تناک اهنأ اوضرتفا

 ؛جاوزلا ل يق ةأتف هجو كوري ان ردات لاجرلا ناك رصعلا كلذ يف) .طالبلا

 رخآلا بناجلا ىلع تناك اذإ طقف اهيلإ ثددحتلاب مهل ُحَمسُي ناك ءايرظن ا

 لك فينصتو زرف ىلع اهدعاسو مامتهالاب يجنج شر ارا نب

 .بسانملا رايتخالاب قلعتي اميف اهيلع راشأو ءاهاقلتت تناك يتلا تحلا لئاسر

TTتناك لعفلابو ءاههجو ةيرر يجنجل نكمي ناك ءا  

 اذه نع ىلخت ول - يجنج ركف - راع نم هل اي .اهبح يف عقو .ةليمج
 اهديب كسمأ «اهنتافمب َرِمَغ نأ دعب ءةليل تاذ .رحآ لجرل بججملا قولخلا

 سيل - تدعترا ی اميز ا ناك يتلا ءاهمأ هبشت تناك مك اهربخأو

 الإ ءاهابأ نكي مل هنأ نم مغرلاب هنأ «فوخملا نم امو 5 راثإلاو قّوشتلا نم

 اوناك اهومفارم .اهدي بلاط سيلو اهيماح نوكي نأ هب ضر ناک هّنأ

 ىلإ اهبحسو ءودهب طلا هءادر يجنج علخ .ةليمج هليل تناكو نوديعب

 اهربخأ ماودلا ىلع ًايقار ناك يذلا يجنج .ةمواقملاو ءاكبلاب تأدب .هبناج

 دعب .هنم فاختن ع ءىش دجوي ال هّنأو ءامئاد اهاعريس هّنأو ءاهتدارإ مرتحي هّنأب

 ٠ .بيذهتب فرصنا كلذ

 اهتالسارمب اروزاكامات دعاسي ىجنج ناك كلذ نم مايآ ةّدع دعب
 نم ناك يذلا ءوراتوه الا ياا هيأ نم ت ةلاسر أرق امدنع

 هل هحامس مدعل اروزاكامات وراتوه خټو «ةلاسرلا يف .اهدي يبلاط ةلمج

 مل .هرعاشمب اهربخيو اهعم مّلكتيل ةيافكلا هيف اجب ًايدسج اهنم بارتقالاب

 اهدايتعا مدجل ةبهرلاو واب رعشت تناك دقف ؛اروزاك امات درت

 بتكي نأب هماّدخ نم ًادحاو يجنج رمأ .طالبلا تايكولس ىلع
 اا اعام نصت كادر اروزاكامات متنا, وراز ىلإ. ةلاسر
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 رصعي «دغجي
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 هنا فایل م هلا رم

£ 

 ا ةشمقال اض ۾

 ت 5 م هع ونحصل 6 ةمخشهع 1

 لھ مها
 ن

 ناجرهبأاو .ةضشلأا

 هي كك ءاي و

 نم هلإف ا

 يدترت امئاد تناك

 «ةماخف بايثلا رثكأ

 ةحئار اهنم حوفتو
 هنآ ةجردل «ةيكز

 نكمم ا نم ناك

 مشت نأ ادبأو ًامئاد

 ىلع بيلا اهاذش
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 ًاداقتعا ناك ائاطل
 روطعلا تأ مك اعئاش

 مّيظع ٌضرحم يه
 اذه ٠ .بح ا ىلع

 يذلا ببسلا وه

 تاجوز لعج
 امور يف ة ةرطابألا

 تاميظعلا اهتاديتسو

 اهمادختساب نمقي

 قيلنم «طرفم لكشب
 انناديتس لش كلذ يف

 تاميظعلا تايسئرفلا

 تاديتس نهلبقو -

 ءايلاطيإو اينابسإ
 مدقأ ذنم ك يتاوللا

 ةياوضف رثكأ روصعلا
 نم فرتلا يف ةفاهرو
 تاديسلا

 نم ًاقالطناو ءةعئارلا
 تأدب ةطقلا هذه

 اسنرف يف تاليمب ا

 طاعالا ةراعتساب

 ةيفرح ا خاسنتساو
 تاديسلا ن . ةي الإ

 تايلاطبإلا

 رثكأو «تايتسنرفلاو
 دف نک «هريغ نم
 0 / نملعت

 ةيدقلا جذامنلا نم

 ةقينعلا ليئامتلاو
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 .اهترايز ىلإ ةرارحب ريمألا تعد ليمجو رطعم ٍقرو ىلع تیک يتلا

 .ةيوغمو ةضماغ کز ةا متشا .ةددحملا ٍةعاسلا يف وراتوه رهظ

 ا ا وا
 e 3 ل اهفلخ سلجت تناك يتلا ةشاشلا نم برتقا .ةراثإلاو

 اف .ةديعب ىرخأ ا ىلإ تجار ءاتوص تت نأ نود نم .هّبحب اهل

 ةروغض وراتوه کارو «جشوت دق العشم نأكو ءوضلا نم ناعم كلانه ناك

 نائيش .لّيخت دق ناك ام ًالامج رثكأ تناك :ةشاشلا فلخ نم اهل ةَيبناج

 ناك دقل .هتبوبحمل ةفطاخلا ةحمللاو ءءوضلل ءئجافما ناعمللا :ريمألا اجهبأ

 .ٌقحب اقشاع نالا

 تحبصأ ءانثألا هذه يف .بظاوم ٍلكشب اهيلإ دّدوتي وراتوه ذخأ

 مل هّنأب نانئمطالاب ترعش اهنوك ءراركت رثكأ لكشب اهيماح ىرت اروزاكامات
 نأ اذ +ةردغصلا ليصافتلا ظلت الآ اهتاكمإب نكي مل نآلاو .اهقحالي دعي

 اده ىلإ يمتنت ال يدايأ نأ ول امك «ةضبانو ةّراس ٍناولأب ٌءيضت يجنج ةيدرأ

 تناكو .ةنراقملاب ةبيثكو ًةتهاب وراتوه ةيدرأ تدب .اهتغبص دق تناك ملاعلا

 جئاورلا هذه تناك مكو «ةرطعلا حئاورلاب (قب
 ةبوتكمو ةبذدهم تناك وراتوه لئاسر .اذهك ًاريبع ٌدحأ لمحي مل .ةرس

 ٍرْطَعُم بيهم ٍقرو ىلع تناك يجنج اهلسرأ يتلا لئاسرلا نكل 75
 ماودلا ىلع ًائجافم ناك يذلا رعشلا نم ٍتاسابتقاب اهمَّعْطي ناكو ؛غوبصمو

 لفنرقلا  روهزلا عمجيو يري يجنج ناك .ةبسانملل ٌمئالم رهف كلذ عمو
 هرحسل زمري ناك كلذ ّنأ ادبو ايادهك همّدقيو  لاثملا ليبس ىلع «يربلا
 .ريمملا

 قكشتلا

 ىلع فزعت فيك اروزاکامات مّلعي نأ ي
 فزع امّلكو «ةّيسنامورلا تاياورلا ةءارق تّبحأ .كلذل تجهتباف .وتوكلا

 مل .اهبتك نم ٍدحاو ىلإ تلقتنا اهنأ ول امك رعشت تناك وتوكلا ىلع يجنج
 نأب فرشلا اهل ناك دقف اذل ؛يجنج نم لضفأ وتوكلا ةلآ ىلع ّدحأ فزعي

 تناك هسورد ةقيرطو ءأراركت رثكأ لكشب اهاري نآلا حبصأ .هنم ملعتت

 نأ دعب .هدّلقت نأ لواحت مث نمو ءاهفزعي يكل ًةينغَأ هل راتخت تناك : :ةطيسب

 التاب يك وتوكلا ىلع امهيسأرب نایقلئو بنج ىلإ انج نايقلتسي اناك افزع
 جهوب دهشملا ءيضتف ةقيدحلا يف ران لعاشم يجنج ىدل ناك .رمقلا



 .٠ ليصافتلاب متها

 نفور رمال نمد هع علك فالبلا نيا واكو ات كنا تلك
 ُنَراقُي دحأ ال نأ تكردأ  هسفن روطاربمإلا نم «نيرخآلا اهدي بالط نم

 لازي ال ناك كلذ ءلجأ ءاهيمح نوكي نأ ضرتفلا نم ناك .يجنجب

 اهشّوشتل ةجيتن ؟ًاميظع ًامثإ لكشي هبح يف عوقولا له نكل ءًاحيحص
 .اهب اهئجافي ذحأ يتلا تالبقلاو تاجل كيش اهسنن تدعو اهكانترأو
 .ءواقت نأ نم فمما تو لصا نآلا

 نرقلا يف اهتبتك يتلا يجنج ةياكح ةياور لطب وه يجنج .ريسفتلا
 0 .يناياهلا طالبنا يف ًةأرما تناك يتلا وبيكيش كاما روم رشع يداحلا

 سيلو) يقيقحلا يوغملا نم ةاحوتسم وأ ةاقتسم تناك ةيصخشلا نأ حجرملا

 اكيشتيروك ون اراويجوف (يصصقلا

 اهنعجي ناك :ةطيسب اروزاكاماتل هئاوغإ يف يجنج ةيجيتارتسا تناك
 لالخ نم هتمواقم نک الو ًارحاس ناك هنآ مك رشابم ريغ لكشب كردت

 ةنراقملاف ؛هيخأ نيبو اهلين اسا اي اخ کک ريغ ليصافتب اهتطاحإ

 ةليللا يف .اياج يجنج قّوفت لعجتس ةبلصتملاو ةييترلا ةيصخشلا هذه عم

 ول امك ءءيش لك رّضح دق يجنج ناك «ةّرم لَو ورانو اهيف اراز يتلا
 ءوضلا ضيمو مث نمو «ضماغلا ريبعل .١" ءار ا ىلع قرراتؤه دعاسي ناك هن

 ناك ءءاسملا نم باس ٍتقو يق :ركتبم ٍلعفب ءوضلا ىت
 .بايث ةبيقح يف ليللا يف ئيضت يتلا تاعاريلا نم تائملا عمج دق يجنج
 تأر امدنع نكل (.ةدحاو ٌةعفد اهلك اهحارس قلطأ ةبسانملا ةظحللا يف
 يف اهتاعافد دعت ملف ءاهءارو يعسلا ىلع هاخأ عججشي 2 اروزاك مات

 .اذه ةيئاوغإلا تاريثأتلا ذاتسأ لبق نم المت نأب اهّساوحل حمس ام «رّمحت ةلاح

 ا رطعملا قرولا  ةنكمملا ليصافتلا لك نيب ام جوازو يجنج قن

 ١ سورد «بسانملا رعشلا «يربلا لفنرقلا «ةقيدحلا يف ءاوضألا «قنّملا
 ةيوحسم اهسفن اروزاكامات تدجو .مغانتلاب مواقي ال ًاروعش تثدحأ يتلا
 وأ تاملكلا نكت مل ناتللا ةقثلا ةلقو ءايحلا يجنج زواجت .ةيشح ٍةماّود ىلإ

 ءايشألاب هتياصو تحت ةعوضوملا اروزاكامات ةطاحإ ىلإ امهمقافتل الإ لاعفألا

 هب عّتمتي ناك ام ريثكب رثكأ هتقفارم ةعتل تزمر يتلا حئاورلاو تاوصألاو
 ىلإ الإ يّدؤيل نكي مل هروضح َنإف عقاولا يف  يلعفلا يدسجلا هروضح

 تأ .ةشاشلا دنع
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 و 5

 یرت ىتلا ءامور 32 3

 5 هب ةددعتأا UY! n أم

 اهلوخد دعب تاونسل
 صح دقف ءرصقلا

 بايث ريضحتل رسصقلا

 يتلا «ياف - ياوك
 مَهَصْنَو راتخُت تناك

 .لصفلا راهزأل ًاقفو
 «لاثكا ليس ىلع

 ةنسلا ةيادبل ةبسنلاب

 دقف (عيبرلا) ةديدج ا
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 راهزأ يدترت تناك
 خوخ ا «شمشلا

 «فيصلل ؛سجرتلاو
 ؟رفولينلا سبلت تناك

 اهنإف «فيرخلل
 اهبايث طعنت تناك

 ةرهز رارغ ىلع

 اهنإف ءءاتشلل ؛اينواغلا

 مدختست تناك

 ةبسنلاب .ناوحقألا

 دقف تارهوجملل

 رثكأ وه ؤلؤللا ناك

 ءاهعلو ريثي ام
 يلح ىهبأ تدجوو

 ىلإ اهقيرط ملاعلا

 تناكو اهعدخم

 ىلع زرت ام ًاريثك
 ٠ .ةديدعلا اهباوثا

 ياف - ياوك تناك
 ره ام لكل ًاديسجن
 ضبانو ببخش
 هنأ بجع ال .ةايح اب

 ةمواقم عطتسي مل

 نم ای اهنتافم رحس
 ىلع اهب اوقتلا
 اوناكأ قالطإلا

 لاجر «ىارمأ ءاكولم

 مدخ مأ طالب
 ٌةوالع .نيعضاوتم
 دقف «كلذ ىلع

 ءاسنلا رثكأ تناك
 فيك تملعو ماهد

 اهبهاوم مدختست

 اهفعض طاقن رثك ا لكشت ةعفايلا ةاتفلا ٌساوح نا ملع .ديدهت ردصم ليكشت ا د ارا 5 ا “ا: 1 5 5

 .قارتخالل َةِيلباق

 .هئاوغإ -وضومل 2 تناك ليصافتلل ةعراللا يجنج ةرادإل حاتفملا

 مهبقارتك .كفادها بساني ام كشاوح فلوت نا كينع 2 يجنج رارغ ىلع

 نييعافد اونوككي ىتم رعشتستف .مهتجزمأو مهعابط عم فلأتتو «ةيانعب
 نوكت .نيتيعض ولا نيب ام .'ولبقُيو اوملستسي ىتم ًاضيأ رعشتستو .اوعجارتيو

 يتلا راهزألا ءاهيدترت يتلا بايثلا ,يلاستلا ءايادهلا  اهّدِعُت يتلا ليصافتلا
 يجنج ملع .مهتاعّقوتو مهقاوذأ يضرت ثيحب ديدحتلاب ٌةهجَُم  اهراتخت

 فزع ةّيوبلا هراهزا ؛ةّيسناهورلا تاياورلا تحن ةعفاي ةأتف عم لماعتي ناك هنأ

 غصأ .اهؤرقت تناك يتلا تاياورلا ملاوع يف ةايحلا تخفن رعشلاو ىوتوكلا

 كتاعارمو كهتنت رهظاو «كفادها تابغرو تاوطحخ نم ةبغرو ٍةوطخ لکل

 هَ فنلا ةلاحلاب مهشساوح المت ءاهب مهطيحت ىتلا ءايشالاو ليصافتلا لالخ نم

 رثألا عم سيل نكل كتاملك عم اولداجتي نأ نوعيطتسي .اهقلخ ديرت يذلا

 طالبلا نم لجر بغري امدنع - يرْظن ىف - هنإف اذه ىلع ءانب

 نم سیلو هلاعفأ لالخ نم اذه لعفي نأ هيلعف هبح نع حاصفإلا
 نم احوضو رثكأ ةروصب ىلجتت لجرلارعاشم ال «هلاوقا لالخ

 ىلجتت اّ رثكأ ءايح ا نم نّيعم لكش وأ مارتحا ةرداب ... لالخ

 .تاملكلا نم ةلئاه ةيمك لالخ نم

 ينويليتساك رازادلب -

 ءاوغإلل حيتافملا

 ةبعل ناول .ريثكب ٌةَيلعاف رثكأ انساوح تناك ءالافطأ اتک امدنع
 ناك ؛ةّيدوبع ةلاح ىف اننوعضي اوناك «كريسك تفال ٍدهشم وأ ,ةديدج
 ديعت اهانقلخ يتلا باعلألا نم ديدعلا .انرحست نأ توص وأ ٍةحئار ناكمإب
 نحنو ةعتملاب انسسحأ مك .رغصأ قاطن ىلع نيدشارلا ملاع يف ئش جاتنإ
 ظ .ءيش لک ظحالنو ليصفت لك قن



 .٠ ليصافتلاب منها

“i | lair 5ا  NI “I 5 aظحالن دوعن ال .(ةليلك حبصت) دلبتت انساوح نإف رمعلا يف انمدقت ءانثا 5 .  

 را ئاد عارسإ ةلاح يف اتال لبق نم اهظحالن انك يتلا ةّيمكلا سفنب

 نا مئاد لكشب لواحت تنأ .ءاوغإلا يف .ةيلاتلا ةمهملل لاقتناللو ءرومألا
 3 53 8 6 ا ر 2 56 5 5 1 1 1 : 0

 لهساو هيالقع لقا لفصلا .ةّيبهذلا ةلوفلعلا تاظحل ىلإ فدهلا جرت

 كفادهأ ن اوحلا هتل اتاصنإ رثكأ ًاضيأ افطلا .ًاعادخنا
 f ب 6 - 2

 ملاع يف ةداع مهباتني يذلا روعشلا ادبا مهحنمت الا كيلع بجي هتاف ك

 وکت امدنعف اذل س

 بولقا ي رجحتمو مومحم قابس ةلاح يف اعم نوكن ثيح ءعقاولا

 ناو رومألا ريس نه دغم لكشب ئطبت نأ كيلع بجي .انسفنأ جراخو

 ,ناولألا اهمشنت يتلا ل اا ا رثكألا ابصلا تاقوأ ىلإ اهديعت

 ىلا ةيلوفطلا ةجهبلاو مهَساوح 00 - ةطيسبلا تايلكشلا ءايادهلا

 مهشساوح المت نأ دعب .يعيبطلا ملاعلل ةرشابملا نتافملا ءازإ اهنو ورعشتسي
 احلا ىلع هر ,دق لقأ نوحبصي «ةّراسلا ءايشألاب

 ام ىلع زكرت ن كفادهأ ؛أطبأ ريس تذختا دقو كسفن دجتسو ل ايصافتلل

 يف ٌةياغ ودبت كتأل (.خلإ ذوفن «يسنج لاصو) ةءارو یعست نوكت دق

 نّوكتي «هيف مهفلغت يذلا ىلوفطلا سيساحألا ملاع يف .ةفطالملاو ةاعارملا

 - يقيقحلا ۽ ملاعلا نع تمم ٍءيش يف مهلمشت كّنأب خضاو ٌساسحإ مهيدل

 زيكرتلا ىلع سانلا تلمح املك ا .ءارغإلا يف ساسأ وکم اذهو

 .ىلامجإلا كهاجنال مهتظحالم تفُعَض .ةطيسبلاو ةريغصلا ءايشألا ىلع

 يتلا تاّيسوقطلل زّيمملا (ًايسيطانغم) مّونملاو ءيطبلا ريسلا ءاوغإلا ذختيس
 .تايلكشلاب ٌةئيلم تاظحللاو ةفعاضم ةيّقهأ تاذ ليصافتلا اهيف نوكت

 مامتهالا 3 .ةينالقعلاو ةمك

 ٍةَباَش نم ًةفطاخ هحل غناوه غنيم روطاربمإلا حمل ,نماثلا نرقلا نيص يف

 غناي ناك اهمسا .ةّيروطاربمإلا ةكربلا بناجب اهرعش طشمت يهو ةليمج

 نكي مل هنأ الإ ,روطاربمإلا نبا ةّيظحم تناك اهّنأ نم مغرل !ابو «ياف - ياوك

 دحأ ناكمإب نكي ملف «روطاربمإلا ناك هنوك :ةسقنل اهر نأ الإ هغسي

 «تايظحما نم ديدعلا هيدل  ًايلمع ًالجر روطاربمإلا ناك .هفقوي نأ

 امي هباوص دقفي مل ! هتکل «صاخلا اهرحس اهيدل ناك ّنهنم ةدحاو لکو

 حضني اهدسج ناك .ةفلتخم تناك ياف ياوك غن غناي نأ الإ .ءاسنلا ببسب

 «صلاخلا ريرحلا جيسن نم ةعونصم تاءابع يدئرت تناك .حئاورلا بيطأب

 .لوصفلا فالتخاب راهزألا نم يلتخم عونب کر

 ناک
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 يضم“ . . .ةيتسيكانعلا

aیگ در اهنو  

 ع اختم ًاهتبحص

 ہن اماكلاب هتكلم
 3 س

 اعل 1

 هناي نفل يل دوش د
 E ی 3-2

 25 5 2 د“

 رهشا :ياف - ياوک
 هاا لاسح

 واب] ىعدتسا ٍدئدنع
 ميمصتلا] [وي -

 ءاهل لافو [فاربلا

 ادام يرظناو يبهذاو

 بشيلا] لعشت

 تلاسابإ دوال

 . م.نالا ماري

 نأ كيلع بجو تيسال

 نم لضفا ٍرذعب ركفت
 تلاق «:كلذ
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 الو . قاربلا ميمصتلا

 ٍِءيش يأ دجوي
SEاهلا  

 ال ؟هتراعتسا ديرت

 ىلإ باهذلا ديرأ

 روعشلاو كانه
 اهيدل سيل ةلفغمك

 ركف ء «.هلوقتل بوش
 نمو ةظحلل وي - واب
 نم نيتمرحم ذخأ م
 هنداسو تح

 ,ةمداخلل امهاطعاو

 «نذإ ٌسح» «ًلئاق

 ينتاب اهيربخأ
 نيئاه عم كتلسرأ

 اهل اي» ٠ ««نيتمرحم ا

 ةيبرغ يده نم
 ةمداخ ا تلاق «لشر

 مو ل يهو

 لعفت نأ اهاسع

 ؟نيتهدق نيتمرحمب

 لواحن كتاب لوقتو

 اهنم لعج نأ

 ال» ء ,.ةكر وحضأ

 واب اهنأمط «يفلفت

 ء «.مهفت فوس) .وي

 دوس الا يبل

 ىلإ توأ دق تناك

 امدنع ًالبق اهشارف

 ميمصتلا تلصو

 لرتعمم ىلإ قلاعلا
 يذلا ام» .نارزيخ ا

 ةريغصلا اهتاوطخ نأ كلذو «فوضت اهّنأ ودبت تناك يشمت تناك امدنع

 بتكتو «لامكلا ةجردل صقرلا نقتت تناك .ةءابعلا تحت ةّيئرم ريغ تناك

 رظنلا يف ةقيرط اهيدل ناكو «عئار لكشب اهيتغتو هفرش ىلع يناغأ
 .هدنع ةريثألا تحبصأ ام ناعرس . .ةبغرلا نم هقورع يف يلغي مدلا

E 
 هس

 3 اروصق ىنب .هتعلاو ل ابخلا ىلإ ! روطاربمإلا ياف  ياوك مناي تعفد

 ّتقو نفع مل ءاهتاوزز اهئاوهأ لك ىضرأو ءاهعم هنقو لك ىضق ءاهلجأ

 ةيهاد ةيوْعُم ياف  ياوك غناي تناك .ترقدتو هتكلمم تسلفأ ىتح لیوط
 رحسي اهروضح ناك .اهبرد اوربع نيذلا لاجرلا لك ىلع رّمدم رثأ تاذ

 تارظنلا (ةفيرظلا ةثداحملا تاك رخا «توصلا «حئاورلا  ةياغلل ٍةديدع قرطب

 لفط ىلإ ًارابج اكلم تلّوح ةذيذللا ليصافتلا هذه .ةزرطملا تاءابعلا «ةركاملا

 1 .لوبخم
 ًاكلامت لاجرلا رثكأ لخاد دجوي هنأ ءاسنلا تفرع «نامزلا ميدق ذنم

 ةّيداملا تاءارغإلاب هّساوح ءلم لالخ نم هتدايق ّنهنكمي ٌناويح هسفنل
 2 .تاهبجلا نم نكمم ٍددع ربكأ حتف لالخ نم نوكي حاتفملا .ةبسانما

 ءاسنلا رثكأ ٍضعب .كتارظن «كبايث «,كتيشم «كتاءايإ ءكتروص يلهاجتت

 اهدنع قفخأ ةجردل ةّيسحلا ليصافتلاب ٌنهاياحض نيهلأ خيراتلا يف ءارغإ

 امه ناك هتّمرب رمألا نأ ةظحالم يف لاجرلا

 لشرشت اليمابل ناك «هتانيتس ةيادب ىتح نيرشعلا نرقلا تانيعبرأ نم

 - ملاعلا يف لاجرلا ىرثأو زربأ نم ضعب عم تاقالعلا نم ةلسلس ناميراه
 يللنجأ ينايج «(تاونس ةّدعب ةرتفلا كلت دعب هتجّوزت يذلا) ناميراه لیرفآ

 نكي من .دليشتور يد يليإ نورابلا «(تاراّتسلل تايف لماعم ةورث ثيرو)

 لاجرلا ءالؤه بذج ام وه ةايحلاب ةمعفملا اهتيصخش وأ اهبسن وأ اهلامج
 اهمامتها ناك .ليصافتلاب ىئانثتسالا اهمامتها امنإو ت ةيدوبع ةلاح يف مهاقبأو

 «كتاملك نم ةملك ّلكل اهعامتسا ءانثأ ةفطالملاو ةهتتتملا اهترظن نم أدبي
 «ةلّضفملا كراهزأب المت ىتح «كلزنم ىلإ اهقيرط دجت نإ ام .كقوذل اهبّرشتو
 اذإ يالا ىقرأ يف الإ | مل يذلا قبطلا كلذ وهطي كحابط لعجتو

 .مايأ ةّدع دعب كتالفح دحأ رضحي ناّتفلا اذه ناك ؟هټحت ناف مسا تركذ

 ؛كل ةراثإو َءاضرإ قرطلا رثكأب سبلتو «ىلثملا ةميدقلا فحتلا كل دجت تناك

 «ستجتت تناك  ةدحاو ةملك .تنأ كلوق نود نم اذه لعفت تاكو

 ن س قا ناو ملا ىر تلا هيرط نع تافؤلعما عج



 ورم نيذلا لاجرلا لك ىلع كسم رثا ليصافتلاب ناميراه مامتهال ناك .رخآ
 ةدوجوم يهف «مألا ليلدت نيبو اهنيب كرتشم مساق كلانه ناك .اهتايح يف
 رما يلوتو (لاجرلا) مهتايح يف ةحارلاو بيترتلا لالحإ لجأ نم (مألاك)

 ثيحب ليصافتلاب ةيانعلا .ةّيسفانتو ةيساق ةايحلا .اهلك مهتاجايتحا

 لالخ نم 0 حاتفملا .كيلع ادمتعم هلعجت هئثّدهتو رخآلا صخشلا نع

 كتا :كيحب مورک ن م رثكأ ةحضاو ريغ ٍةقيرطب مهتاجايتحا مج وأ ٍربس
 كتأ ول امك «ةعيبطنل ةقراخ ودبت اهنإف امامت ةحيحصلا ةردابلاب موقت ا

 ةلوفطلا ىلإ كفادهأ عاجرإل ىرخأ ةقيرط يه هذه .مهراكفأ تأرق دق

 .مهتاجايتحا لك ىتلُث تناك امدنع

 ىلع عّيرت ونيتنلاف فلودور َنِإف «ملاعلا ءاجرأ لك يف ءاسنلا رظن يف
 صئاصخلا .يضاملا نرقلا تانيرشع بلغأ لالخ ميظع شاک وعلا
 ليمجلاو ميسولا ههجو ديكأتلاب تلمتشا هتيبذاج ءارو تفقو ىتلا تافصلاو

 ٍلكشب ةريثملا ةوسقلا ةحسمو «صقرلا يف هتاراهم ا تدم رت ىلع
 يتلا ةلزاغملل هتبراقم تناك ةبتحما هتافص رثكأ لعل نكل .هكولس يف بيرغ

 یطبب ٌةأرما يوغي وهو هرهظُت تناك همالفأ .ًاليوط ًاتقو ذخأت (ةبراقملا يأ)

 يتلا ةئيكشتلا ًاراتخم) اراهزأ اهل لسري ذإ  ليصافتلاب ىنعُي ناك فيكو

 اهقفاري ءاهتراجيس اهل لعشي ءاهدي ذخأي «(هتادحإ ديري يذلا جازملا مئالت

 ملو «ةتماص ًامالفأ تناك هذه .صقرلا يف اهدوقي :ةّيسنامورلا نكامألا ىلإ
 لالخ نم اذه لک ناك دقل ملكتي وهو هعمسي نأ ًادبأ هروهمجل نسعي

 نعقوتي نرص مهتاقيدصو مهتاجوز نال «هنوهرکی لاجرلا ذخأ .هتاءاميإ

 .ونيتنلاف اهب فرغ ىتلا صرحلا ةديدشلاو ةئيطبلا ةلماعملا نرظتنيو

 يتلا ةقيرطلاب ةأرملا ىلإ دّدوتي ناك هنأ نيق ؛ةّيوثنأ ةحسمب ونيتنلاف فص
 هذه يف هت نأ بح ال رھ اا نکل رکا ىلإ واما اهم دوت
 ريالا ادب شع نماثلا نرقلا نم نماثلا دقعلا تايادب يف .ءاوغإلل ةبراقملا

 اهنأش نم ناك ايسور ةزوطاربنإ ئمطعلا نيرثاك عم ةقالع نيكمتوب يروغيرغ
 ءٌّقحلا لجرلا تافصب ًاعتمتم الجر نيكمتوب ناك .ةديدع ټاونسل ر متست نأ

 لالخ نم ةروطاربمإلا بلقب رفظلا رّيدت هّتكل .قالطإلا ىلع ًاميسو سیلو
 ةقالعلا عورش دعب اهلعف يف َر ٌرمتساو ءاهلعف يتلا ةطيسبلا ءايشألا نم ديدعلا

 ءاهل ةليوط لئاسر ةباتك 0 ًادبأ لمي 2 «هعلاز ايادهب اهللد .ليوط ٍتقوب

 دقف كلذ عمو .اهلامجل ًاديجمت ِتاينغأ فلو ةيلستلا عاونأ لك اهل بترو

 - وابإ يس بلط»
 نوئاه دخأ نأ [وي

 دلع ىلإ نيتمره ا
 ه «.[ دوس بشيلا]

 بشيلا تناك ةظحلل
 م 1 يف دوسألا

 يف ركفت يهو اهرمأ
 لعج يلا تعا

 ایا لسري وي - وأب
 كلذ ىف هدهك يده

 دا قولا
 ا/ هنآ ضرتفا» «تلاق

 ريغ ءيش امهنأو دب
 5 ناک يئدايتعا

 خش های هاطعأ

 نأب هيريختأ .ام

 صخشل امهيطعي وأ

 نأ هنأش نم

 ةجاح ال .امهرّدقي

 امها م 6.امهب يل

 تلاق 6«يئداع

 . قازبلا ميمصتلا

 نيتمرحم درجم)

 هنأو ثدح نیتیداع

 «.هلوح نم امهار

 بشيلا تناك

 ةريح رثكأ دوس 7

 حصن 7آ مث نمو «ىتح



 ءاوغإلا نف . 0

 ملع :ٌةأجف رمألا اهل
 تاك اهنا ويحل رب

 أذلو هيلع يکبتس

 نيتمرحم لسرأ دقن

 ه .همراحم نم

 نأ كنكمو

 تلاق /ءامهيكر تت
 يتلا «قازبلا ميمصتلل
 هلجافتم تناك

 ةيؤر مدعل اهرودب
 ةناهإ دوسألا بشيلا

 ةحزم اهل ادب امبف

 ريكفت ءانثأ ء .ةجمس
 دوسألا بشيلا

 اهنإف نيتمرحم ا ةيمهأب

 نال ٌةديعس :بوانتلاب

 قمعأ أرق وب - واب

 اهل ةيزحو اهراكفأ
 بجتعت ىف تلعاست
 ىمسأ تناك اذإ اميف

 ققححمس اه راکفآ

 يلاتلاب ٌةركفم .ًاموي
 اهسفن نیو اهنيب اميف

 «يضام او لبقتسُناب
 نأع طتست مل اهنإف

 نم مغرلاب .وفغت
 «قاوقولا تاجاجتحا

 لاعشإ تداعأ اهنإف

 تادیو اهليدنق

 يتلا «تايعابرلا

 ىلع اسار اھتبتک

 مل .ةدقجم هبايثو طق ريغ هرعشو نيمدقلا راع وهو اهمامأ رهظي ناك
o TS 

 ESE ح .اهلجأ نم ضرألا يصاقأ ىلإ بهذيس هنأ حضاولا

 كى ياوک غناي ا ناف «ةأرملا ىلإ ةبسنلاب ؛لجرلا ٌساوح اا

 ا نورا ني رثكأ ةرّشابمو ةبخاص ودبت نأ اهنأش نم ةحيرصلا
 اظ عرغإلا لعجيف «ىنأتي نأ وه هلعف لجرلا ىلع بجبوتي ام لك نأ وه

 اذإ .هفده رجأ نم اهلعفي نأ بجي يتلا ة ةريغصلا ءايشألا ع عاونأ لكب ًائيلم

 امل ةرظتنم همامأ عبقتس اه نمضي فوسف «تقولا نم يفكي ام لجرلا ذحأ

 .اهل همدي

 اذه هيلع قبطني ءيش الو «ةمالعوأ ةراشإ وه ءاوغإلا يف ٍءيش ّلك

 تفلم لكشب . سبلت نأ كيلع بجي هنأ ينعي ال اذه .بايثلا نم رثكأ

 كفدهل سبلت نأ او إو ںیٹُم وأ يأ «هابتنالل

 'ریغم نكي مل اهبوث ّنإف «ينوتنأ كرام يوغت ارتابويلك تناك امدنع .كفده

 كلت مامأ هفعض ملعت تناك ذإ ةيقيرغإ ةهلإك تدترا دقف ؛ةقيفص ٍةروصب
 .رشع سماخلا سيول كلملا ةقيشع «رودابموب يد مادملا .ةّيلايخلا زومرلا

 يدترت تناك اذل ؛نمزملا هرجض يهو الأ ا وا

 ةدّوزم ءاهبولسأ 0 بسحو بايثلا نول ريغت الف «ةفلتخم ًابايث ر
ikيتل' ءايز ألا صمق 7 ناميراه اليماب تناك .ةمئادو ةغلاب ةعتمب اا  

 نيصرلا قوذلا | ا سكمتو ةعيرل ةقبطلل ةينغك اهرود عم ممالك ثيحب اهدترت

 نأ كنكمي ؛لزنم لا يف وأ لمعلا يف :انه حجني نيابتلا .مهتوغأ نيذلا لاجرلل
 يدنرب تناك ءلاثملا ليبس ىلع ءورنوم نيلرامف - ةيلابم ال ٍةقيرطب يدترت
 اي يدر كنا كفده عم نوكت امدنع نكل  لزنلا يف ٌةزنكو ًازنيج
 ا .ةيحرسم ًابايث عضت تنك ول ! امك اممم

 | نم انهي غ تلعف دق كتاب روعشلا دلويسو .قّوشتلاو ةراثإلا

 ل YS تنأ يذلا صخشلا
 اب ًءاوغإ رثكأ (كهابتنا) حبصي ىّتح «(رخآ صخش يأ لجأ نم اذهك سبلت
 .ساقُي ال

 نأ ايروتكيف ةكلملا تدجو رشع عساتلا نرقلا نم نماثلا دقعلا يف

 تاملك تناك دقل .اهيلإ دّدوتي اهئارزو سيئر ناك يذلا يلليئارزد نيماجنب

 ديع يف ايادهلاو ًاضيأ راهزألا اهل لسرأو ؛ًايحوم هبولسأو ةيرطم يلليئارزد

 نر بك نأ يكن یک



 مظعم هنسري يدلا عوبلا ص ایا اھ وأ راهزأ هيأ هك نكل - هريغو ن اے اجلافلا

 ةطيسبلا مهتفادص ىلإ زمرتو .عيبرلا ةرهز عون ن م تناك راهزألا . لاجرلا

 اير روتكيف تناك ءادعانمف نيا كلذ نم .كثلذ نم غراب ةليمجلا نكلو

 اتلاف ةقاطب ىلع بتكي ناك وأ .عيبر ةرهز تارااسلك یاشار ركفت

 يح هجاوي نأ بجي .هتايح رجف ىف امو .بيغملا يف نآلا دعب سيل» هنأ

0 
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 رك ذني امدنع «ةّصاخلا و عمتي ا اذه نکل ؛حدكلاو قلقلا نم

 ًاقودنص اهل لسري ناك وا «!!راقوو امرك تانئاكلا ماعلا لجا هسفن دهجي هنأ

 ىف يروتكيف تعقو .رخأالا بناجلا ىلع ؛ءصالخإب» وأ ««صلخناو ةملكو

 وه هتاذ تحب ىدهملا ءيشلا نكل «ةلئاه ةّيئاوغإ ةردقب ةّيدهلا عتمتت

 ايخلا لعل .اهلصوت يتلا ةّيفخلا ةفطاعلا وأ ةركفلا نمو «ةردابلا نم ٌةّيمهأ ّلقأ

 لي وأ ءامكنيب ام ٍءيش ىلإ زمري وأ .فدهلا يضام نم ٍءيشب لصتي
 لاا نكي هل طرت نأ لجا نم ولا بهذت نأ نکی يذلا ىدملا بسحف
 هقرغتسا يذلا 0 ركل ءايروتكيف باجعإ راثأ ام وه يلليئارزد هقفنأ يذلا
 رمح ال ةفلكملا ايادهلا .ةبسانملا ةردابلاب موقي و 2 بسانملا ءيشلا دجيل

 ا ي امك ءىسنُت ام ناعرس اهتكل اتوم يّقلتملا ريثت 7 دق ؛ةفطاع

 0 ةَّوعِب عّتمتي ههو a ةاعارم سكعي يذلا ضرغلا .ة

 ىلإ ىملتملا ضني ِةَرم 3 يف حطسل حطسلا ىلإ دوعي شألا يأ) 1 ديدم 7

 0 برباج يلاطيإلا برحلا لطبو بتاكلا رّيدت د

 اا + ىلع مويف ةدلب ىلع يلوتسيو نيعباتلا نم ةرمز م نأ
 0 ةّصاخلا مهتموكح اوسسأ . (اين اينيقولس نم ءزج يه نآلا) يكيتايردألا

 يتلا ةماعلا دهاشملا نم ةلسلس ويزنوناد لهتسا . ر 9 ترمتسا يتلاو

 ناك .ةدلبلا جراخ نم نيّيسايسلا ىلع ريثأتلا ةقيمع نأ اهناش: عزم

 ا ل لل ل ل ل ل ع رولا

 .لعاشملاب «ليللا يفو ءةينثولا ةّينيدلا زومرلاو مالعألاو ةنّولملا تايارلاب ٌجعت
 يلع اياك كيرلا ني نأ E E e تناک

 ي هتقيرطو ا او ك يف ةينامورلا 5-5 راعتسا



 ءاوغإلا نف ه 2

 2 مدخّتسُت تراص دهاشملا هذهب ةهيبشلا دهاشملا .ةقاعلا تاباطخلا
 اموكحلا لبق نم ىّتحو «ناکم لک یف ف تاموكحلا لبق نم نيحلا

 زيصافتلا نأ الإ ءابيهم هنوريثي يذلا ماعلا عابطنالا نوكي دق .ةيطارقيدلا
 عّوتتو ءاهبطاخت يتلا ٌساوحلا ددع - حجت اهل اب يه کسا ةن
 نم رتكأ ىهلي ءىش الو: «سانلا ءاهلإ ىلإ فدهت تنأ .اهريثت ىتلا فطاوعلا
 ,ةدحوملا تالذبلا «ىقيسوملا «مالعألا ءةّيرانلا باعلألا  ليصافتلا نم ٍةورث
 عم ةّصارتم دوشحلا ناب روعشلا «مضنملا ماظنلا ةقيرطب نوشمي نيذلا دونجلا

 اذإ ًةّصاخو «حيحص لكشب ريكفتلا بعصلا نم حبصي .ضعبلا اهضعب

 .ةينطو رعاشم ريثت ليصافتلاو زومرلا تناك
 ةردقلا نم ةريبك ِةَيمكب عّتمتتو «ءاوغإلا يف ٌةّمهم تاملكلا لاف ءًاريخأ

 ىلع يوغي ٍءيش رثكأ نكل .فدهلا وهز زيزعتو «ءاهلإلا كابرإلا ىلع
 .رشابم ريغ ٍلكشب هلصوت ام امو ءهلوقت ال ام وه ليوطلا ىدملا يف قالطإلا
 ا عيطتسي صخش ّيأ .اهب قثت ال سانلاو «ةلوهسب ىتأتت تاملكلا

 نأ ىتح نكمملا نمو «مزلم ءيش الف لاقت نإ امو ؛ةحيحصلا تاملكلا

 رثكأ ودبت ةريغصلا نيصافتلاو ءاهيف ىّرَرملا ةّيدهلا «ةردابلا .اهتقرب ىسنُت

 تحلا تاملك نم ريثكب ًارحس رثكأ ًاضيأ يه .ربثكب ًةقرهوجو ٌةيقيقح
 يناعم جرختسي 8 لعجتو اهسفنل جّورت اهّنأل ديدحتلاب كلذو «ةليبنلا

 هعد ؛رعشت اجب ًادحأ ربخت نأ كاَيِإ .ةقيقح كلانه دجوي ام رثكأ ةّيفاضإ
 .ًاعانقإ رثكألا ةغللا ىه كلتف اا كتارظن لالخ نم كلذ نّمخي

 ىلع ٌةميلو ترضخ .ةبدأملا :زمرلا

 e سوردم لکشب ٍءيش لک سعت .كفرش
 ولا «ىقيسوم ا «نوصقارلا «فويضلا رايتخا «تاروكيدلا

 ةبدألا .باسح ريغب مَّدَقَملا ذيبنلا «ةيهشلا

 .كحباوكو كعناوم كلذكو «كناسل

 بالقنالا

 نكمي الو «حجان ءاوغإ يأل ةّيرورض ليصافتلا .بالقنإ دجوي 0



 كروضح ىلع ةيرعاش ةحسم ٍفضأ

 ثدحل ةمهم ا ءايشألا

 كفادهأ يلتخت امذدنع

 نياسحإ نهرا یدل اهب

 لك يهتنيس دوجوم ريغ كنوكل ةحارلاب
 ةدر ا ا ضر عتلاو ةفلألا . یش

 كلذو ةاضامو ارم نذإ باف .هده لعفلا

 راكفألاب كونرقيو ءادّدجم كتيؤرل اوقوتي يكل
 س مهتاهذأ نونا نک ا عقل ةراشلا
 «درابلا ظفحتلاو تفاللا روضح ا نيب ام ةبوانم ا لالخ

 تابايغلاب ةعوبتم حرماو ةيويح اب ةعيلملا تاظحللا

 وصلاب كسفن نرقإ .افلس اهل دعشلاو ةدهمعتملا

 نم كتيؤرب 'وؤدبي يكل «ةيرعشلا تاعوضوملاو
 املك ,كيف نوركفي امدنع ةيلاغم لاق لالخ
 «ةيمهأو ٍنأش تاذ ةروصك مهناهذأ يف تزرب

 نم مهتاليخت ذغ .ةيوغم ٍتاليخنب كوفل
 ةيضفخ ا ةيئاذلا تاضقانتلا لالخ

 .ككولس يف تاريغتلاو



 يرعاشلا بايغلا/روضحلا

 دو ديقعلا ع .ةمو كحاب قئيستجرألا شیجلا ح اطا 3 ماع يف

 اريزو رمعلا نم نيعبرألاو ةنماثلا غلابلاو ةريبك ةيبعشب عّممتي ناك يذلا نوريب

 ناك ؛؟تاعفايلا تايتفلاب ًاعلوم ًالمرأ نوريب ناك .ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلل
 .هتنبا اهنأ ىلع نيعمجأ سانلل اهمّدق ةقهارمب ةقالع ىلع هنيبعت ىدل

 ةداقلا عم نوريب سلج «1944 ماع نم يناثلا نوناك يف ةيسمأ تاذ

 ناك .أيتف أناجرهم رضحي يكل سيريآ سنيوب جّردم يف نيرخآلا نيّيركسعلا
 ناتلّثمم تزرب ؛هلوح ةغرافلا دعاقملا ضعب كلانه اكو ًارخأتم تقولا

 اتناك له .سوبجلا قباس نود ناتّباشو ناتليمج

 - نيتلّثمملا نم ةدحاو ريم .امهسولج و نوكيس وهف ؟ناحزمت
 اهتروص تناك ام ابلاغ ىتلا ةّيعاذإلا تايحرسملا ةمحن «تيراود افيإ تناك

 نكل «لمجأو ىبصأ تناك AE PAS A ةفلعا رده

 نكت مل ر نآ ٍديقع عم ثّدحتت تناك يتلا اقيإ نع هينيع عفري نأ عطتسي مل

 نم نيرشعلاو ةعبارلا يف تناك .هباجعإ ريثي يذلا ا نم قالطإلا ىلع

 جرهبم لكشب يدترت تناكو ؛هقوذ بجعي ام ريثكب انس ربكأ يأ ءرمعلا

 ترظن نكل .يديلجلا دوربلا نم ٌءيش هبوشي اهفّرصت ناكو ؛ءيشلا ضعب
 ٍءىش لوا ناكف «ةظحلل ًاديعب رظن .ةفطاخلا اهتارظن هتراثأو «تاّرم ةّدع هيلإ

 توهم .ثّدحتلاب ادب .هبرقب سلجتل اهسولج ناكم تلّدب اهنا وه هفشتكا

 طبضلاب رعي هلاق ام لك ناك دقل «معن .هتاملك نم ةملك لك ىلع تقلعو
 دق تناك .نيتنجرألا لبقتسم اوناك لاّمعلاو ءارقفلا  اهروعش ةّيفيك نع

 هل تلاق امدنع عومدلاب اقرورغت نأ اهانيع تداك .اهسفن يه رقفلا تفرع

 «.ةايحلا هذه يف ٌدوجوم كنوكل ًاركشو ءثيدحلا ةياهن يف

 ف نذإلا هاتلأسو راذن

- 7 
 فرعي 13 نم كل

 ةاتفلا قومي فيك

 یرت درعت ال ثيحب

 نأ اهديري ال ام ایش

 فرعي ال م 92 «هأرت

 هسفن حرطي فيك
 ةيرعش ةحسمب ةاتفلل

 اهنم هديري امك ءىش

 درواه ةمجرت «يوغم
 اندإو !غنوه .يف

 غنوه .شتإ

 تناك اذإ ؟ًاضيأ اذام
 جراخ ا يف ٌةيقلتسم



 ءاوغإلا نف ٠ه 6

 / ءاهتمحم ىلع
 كتبراقم لعجاف
 ٍءاكذب زغلو / «ةرذح

 تابراوم / ةرابع لك
 عدختل كلذو ةسبتلم

 كنلوأل ةتصننا نازالا

 اذإ .كلوح نيذلا

 ةهزنب موقت تناك
 ةاذاحم / ةلهمتم

 راجشألا نم ب

 ىّسمتت نأ نذإ كيلعف
 فيك رم - ًاضيأ كانه
 د

 فلختو ءاهميساف

 نيب ام ًابوانم / ءاهنع
 .عارسإلاو يناوتلا
 ام لقت / «ایرج نك
 يتلا راجشألا نيب

 ءامكنيي ام لصفت

 كتحي كدسج عدو

 .اهدسجب لطم /

 سعافتت آل كيلع

 روضح نع / أدبأ
 رضحت امدنع حرسم ا
 يف سرت «يم
 اميف ىهف - اهلامج
 راع نيفتكلا ولعي
 قفنم / ٍتقو نع
 تارظنلل ة ةعّمو دذلتب

 ةحاصف يف / «ةمئاهلا

 ا :هبجاح ا

 امدنع قص /.مالكلا
 ركذلا صقارلا رتخبتي
 رود يذؤي وهو
 الکل لله / «ةلطبلا

 / .نيقشاعلا يرود
 «يه رداغت امدنع

 ا هد دعت كانه 97 «تفتلا 0 .هتقش يف 0

 ؟ىقبت اهكرت اذا .ةسايسلا رومأ يف هحصنتو ءاضيرم ناك امدنع هب ينتعت

 را ةريصق ةّيسنج ةقالع يف سمغني ناك ام ةداع

 مل نکل .مزاللا نم رثكأ تّلظ دق اهّنأ ودبت امدنع اهنم صّلختي مث

 ا .اميإ دنع يحطس ٍءيش يآ كانه

 راكفأ ل اک ى مكعتو قئتعتو ,ةياغلل ةضاخم تناك دقل .هاّيإ هتحنم يذلا

 ىدل ٌةَوقو ٌةلوجر رثكأ هّنأب رعش .لصاوتم ٍلكشب (ًارورغ هألمت) هخفنتو
 «دلبلل ىلاثملا دئ دئاقلا نكس هاب تا هيلع رمألا ناك ام اذه ءاهروضح

 يتلا ةصقارلا وغناتلا يناغأ يف ءاسنلاب ةهيبش تناك دقل .اذه اهناميإ هيف رّثأو

 ةسّدقُم ازومر نحبصأ يتاللا تايقشلاو تابذعملا عراشلا ءاسن - ةياغلل اهبحأ
Il 5 35 5 07 5 05 “°  

 هناب رعش دف كلذ عمو «موي لک اهاري نوريب ناك .نهلاجرب نينتعاو ةمومالل

 يفو ء«يشلا ضعب ةشحاف اهتاقيلعت نوكت امويف ؛لماك لكشب اهفرعي ال

 لاتحت 0 :دحاو قلق ردصم هيدل ناك .ةّيلاثملا ةدّيسلا نوكت ىلاتلا مويلا

 ضام تاذ لَم تناك دقف  اهجّوزتي نأ دراولا نم نكي ملو «جاورلل

 دقف كلذ عم .اهعم هتقالعب ًاساسأ نيمودصم اوناك نورخآلا ءادقعلا .بيرم
 .ةقالعلا تدّرمكس نيا

 ءادقعلا فاخ .نجسلا عدوأو هبصنم نم نوريب حرس «1945 ماع يف
 ٍناطلسب عّتمتت اهّنأ تدب يتلا هتقيشع ن ر انك اوسكوتو ةيمانخملا هتيبعش نم
 ّقحب ًاديحو اهيف نوكي ًابيرقت نيتتس لالخ ٍةَرم لَوُأ تناك دقل .هيلع ماك
 قاع اعروضاو ولع :هحاتجت ةديدج رعاشمب رعش ٌةأجف .اهيإ نع امامت ًالوزعمو
 ىلع جاجا اع تا رهاظت تَمْظُت دقف «جراخلا يف اتا .ناردجلا لک
 هأرما ٌةسيّدق تناك دقل .افيإ ناك هيف ركفي نأ عاطتسا ام لك نکل «هنجس
 الإ بحن نمب انقّلعت سيقن نأ عيطتسن الو ءاهيلإ بتك .ةلطب ءردقلا اهئعب

oTل ل ا  

 اهدعو نآلا «.كاركذب ىألم ةديدشلا يتدحو . ..نيزحلا يبلق ةئدهت

 .جاوزلاب

 نم جوزتو ؛ماَيأ ةينامث دعب كوريب حارس ّقلطا .تابارضإلا ةدح تداز



 e كروضح ىلع ةيرعاش هحسم فضا

 ةدكسلا اهفصوب .كلذ م هش ةدع دعب اک تبخُشناو :

 ةجرهبملا اهبايثو اهرهاوجب ةّيموكحلا تابسانملا رضحت
 ةقباس ٍةلَّدممك اهيلإ َرِظ

 روفلا ىلع اقيإ

 اقيإ تراص ءىلوألا

 ؛ءيشلا ضعب ةقّوّرملاو
ح ءابوروأ يف ةلحرب موقتل ترداغ :1947 ماع يف كلذ

 نويتنجر لا مجتت 7-2 ي

 دعب .ةريبك بايث ةنازحخ اهيدل 5 > 5 1

 اهتباقم ءاينابسإ يف ةتسا يتلا ةيشدنملا دوشحلا  اهتاوطخ نم ٍةوطخخ لك
 حورلا ليثمت تداجأ هع مهيأر ريغت اهبايغ يف - ابابلا عم ةيمسرلا
 دغ دز تدا هنن ارا اوو ا ا خرا
 .مامتهالاو هابتنالاب كوتينيتنم ا اهرمغ ؛عيباسأ

 نآلا:ايوروأ ىلإ اهنلحر. لالخ ترق لف تناك اضيأ اَقيإ

 0 ًافوفلمو فلخلا ىلإ تقزتو ةمارصب ًادودشم غوبصملا رقش ةشألا اهرعش

 دقل .ةطيخم ًامقطأ يدترت تراصو ءاهقنع رخؤم ىلع ةريغص ةرك لكش
 يتلا ةارملا مئالي ءاّيدج ارهظم ناك
  ناكم لك يف اهتروص ةيؤر ناكمإلاب راص ام ناعرس .مهتصّلخمو

 تآلجملاو ناردجلا ىلع شقت تراص اهمسا نم ةيلالهتسالا فرحألا
 مدق ةرك قيرف ناصمق ىلع اهتروص تعض ؛ءارقفلا تايفشتسم فشانمو

 قالمعلا

 دق ناک اهنع يصخش يش ي داجيإ نال ا :ةينبآلا بناوج يطغي راص

 عاونأ عيمج اهلايح قثبنتو رهظت تذخأ دقف «ليحتسملا نم ار راض

 رکاب اهتايح نافل قرس امدنعو .ةلّضفملاو ةمكحملا ماهوألاو تالايخلا

 تل «(يْفوت امدنع حيسملا رمع) نيثالثلاو ةثلاثلا رمع يف ء2 ماع يف

 دعت مل .طتحلا اهنامثج نييالملا عّيش .دادحلا بوث دالبلا

 .ةسيّدقلا اتيفيإ امنإو «ىلوأ ٌةدّيس الو

 ءارقفلا ةذقنم حبصتس تناك
 ١

 2 مستبنا اههجو «هيدا تعر دق تناك نيتنجرألا نم ٍءزج رقفأ نم

 هجوز الو ويدار ةلّثم

 تبره «رقفلاب تعرعرت ةّيعرش ريغ ٌةلفط تيراود اقيإ تناك .ريسفتلا
 ءايشألا نم ديدعلاب مايقلا ىلع تربجأو «ةلّثمم حبصتل سيريآ سنيوب ىلإ

 نأ ناك اهملح .حرسملا ملاع يف حجنتو ةايحلا ديف ىلع ىقبت يكل ةسيسخلا
 ةحومط تناك دقف ءاهلبقتسم ىلع حباوكلاو دويقلا لك نم وجنتو تلفت
 / وه عقاولا ّنكل «ميظع ٍدئاقك هسفن يخت .لئمألا ةّيحضلا ناك نوريب .ةياغلل
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 ا ر کک “و
 ر :هسلااج یش تمد

 ا

 ر س

 ..كتقيشع تاوزنل
 1 ا

 داع اهنعجإ

eيم ةداعلأف . 7  

 اع 0
 دهج 5

 4 .اده قشحتي 0

 اهوح كارت اهعد

a 7 
 تنو ملاذ كاعمستو

 هر 7 لکت

 7 اراهنو 5 يجو

 2 او نوکت امدنع

7 2 r 
 «كيلإ دهتقيكس هنا

 اوت ًمدنع

 اهل تبت تباع

 7 « ديك کاب ةعو لنا

 ًاليلق :اهحنما دئدنع

 لق اف :ةحارلا نم

eحاري ًامدنع » 

 ا ىشطعلا ةبرتلف ر

 ا برتشتت

 مل نوفوچد روضح /
 م رثكا سيليف طعي
 دقل / ؛ةلدتعم ةراثإ

 ام وه هراحبإ ناك
 يف ةقرح ا ببتس

 ترمدت / .اهبلق

 بايغ یدل ةبولينيب

 باكل
 ص

 14 «قذاح ا يوا

 الیسیتورب ليحر
 .قرتح ايمودو ال لعج
 ةريصقلا 0 /

 لأ نم راپ نركب
 يلبي تقول
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 بح ا / «فطاوعلا

 یال بئاغلا

 بح هلحم لحيو
 بايغ يف / .ديدج

 مدع نإف سوالينيم
 /. مونلل نيليه ليم
 ىلإ اليل اهداق اهدحو

 اهفيض / ريرس
 تنك له .يفادلا

 ؟سوناليم اي انونجم

 «بحلا تف ديقوأ -

 نيرغ رتبي ةمجرت

 ةدالوب قلعت اميف

 ام اذه مه بح ا

 95 :حورلا يف لصحي

 .2 ه٠ .باجعإلا ١.

 مكو کم تنأ

 نأ اجهبم نوكيس

 نم لبكتو ءاهلبتت
 0 «.اهليف

 5 . .ليبقلا اذه

 2 تنأ .لمألا
 لامكلا نطاوم
 هذه يفو ءاهيدل

 ةأرلاب ردجي ةظحللا
 ېلنتست نا اهح

 مظعأ قفحتت اهدنعف

 2 . ةيدسج مل

 0 لړرمحیس

 لمألا ةظح يف ةياغلل
 قوتلا نوكي .هله

 ر ةیاغلل ابرق

 امهنأ ةجردل ةخراص

ANE 8 5 RS 2ص  

 نم ريثكب فعضاو ارعاد اتسم الجر حبصي نال ةئيثح ىطخب ريسي ناك هّنأ

 (ةفرخرم) ةقّمنم تناك اهتغل .هتايح يف رعشلا اًقيإ تنقح .هسفنب ضهني نأ
 ل 0 ىلع متكلا ةجردل عقاولا 0 ؛مامتهالاب هتطاحا ؛ةّيحرسمو

 ا a ا ٍددع يف ةدَجَمو

 يلع وا ل ا ب اب رن ا

 هنهذ ف ي ثلا تاطابترالاو روصل روصت اا هذه تعادت دقف «نجسلا ىف اپ

 ام دودح ىفو س كشي تام تافنم اهلا: يبا و لغو

 اهتماكي ما توغا .عيضو ضام تاذ هلم دعت مل اهّنإف همهیو هينعي ناك

 ةسملب اجوزمم «ىكيتاماردلاو يرعشلا اهروضح ناك رسل .ةقيرطلا سفنب

 ام اهيف ىرت نأل ًاًدعتسم نوكت «تقولا رورمب ؛صّمتملاو غوارملا دعبلا نم
 .ةّيقيقحلا اميإ ةّيهام لّيخت نولواحي اذه انموي ىّتح سانلا لاز ال .هتيؤر دوت

 ريثكلا كانهف ؛ةيادبلا ىف ثدحي ام ًاردان اذه .ءاوغإلا رقدت ةفلألا

 امدنع قرص م .ديدجلا صخشلا ن .ع هملعتا

 َنظي امك تسل كّنأ فشتكيل طقف كلذو «كيلع ةّيلاثم ٍداعبأ ءافضإب أدبي

 رثكأ ٌرفاوتم وأ مزاللا نم رثكأ ىرُث كنوكب ةقلعتم لأسم تسون اهل .ظت وأ
 مهيدل نوكي نل كفادهأ َنِإف «ةقيقحلا يف .ضعبلا دقتعي امك «مزاللا نم

 تفلي دقو ؛أًدج ردان لکشب الإ كور مل تإ هلع مهم اول ةيش

 ةقلعتم ةلأسملاف اذا لغشتو لتحت نأ كيلعف اذل ؛رخآ ٌصخش مههابتنا

 نم رثكأ خضاوو .مزاللا نم رثكأ (كتافرصتب عقوتلا لهسي) باث كنوكب
 داعبأ ءافضإ كفادهأ عيطتست ال .مزاللا نم رثك أ ٌيقيقحو يرشبو ؛مزاللا
 ضحمك كتيؤرب اوؤدب اذإو «يغبني امم رثكأ كنع اوملع اذإ كيلع ٍةيلاثم
 ال ًاضيأو لب ءبسحو دعبلا نم ةجرد ىلع ظفاحت نأ كيلع بجي ال . .رشب
 رك ةرارش قلطي يذلا رمألا كيف دحاسو ٍكلايخ ٌءيش كلانه نوكي نأ دب
 ةتناكمإلا تناك افيإ اهتعفر يتلا ةيناكمإلا .مهلوقع يف ةّراسلا تالامتحالا

 ةرهاط ءةفوطع «ةينافتم  ةييلاثملا ةأرملا ةّينيتنجر ألا ةفاقثلا يف ربتعُي ام اهنوكب

 عيطتست ىتلا ةّيرعاشلا تالاثلا نم ديدعلا كلانه نكل  ةسيّدقلاك



 ٠ كروضح ىلع ةيرعاش ةحسم ٍفضأ
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 وق ل نتن و ليبقلا انه نم ءايشاو سنام ورب 1 .ةرماغملا .ةّيسورفلا .اهدیسجت

 رستن نأ بف ءاهنم ليكض وأ كيدل ناك اذإو «تايهلاغملا نم ام وو

 .مالحألاو تالايخاب ساتلا ناهذأ المت رعشلا نم يفكي ام. ءاوجألا يف

 يأ راو ملا ناك ول ىثح .نمنلا ناك امهم ام ايش دنت نأ كيلع

 چ ةليمج اقإ ؛ءيش یا هام امس اک اھ ا

 !امتحاك دج ةميعا وأ 2 ةفيلعل

 .ام ءىش نکل دج

 هس 00 اذج هيكذ حتا ي

 ءاوغإلل حيتافملا

 لما رثكأ تاد ل ةروص انيدل انعيمج

 E ياکذ فضا ءقدص ةّيريغ امرك رثكأ انسفنأ

 ؛انتاّيدودحمب قّلعتي اميف انسفنأ عم نيقداص نوكن نأ ناكمب ًاًدج ةبوعصلا نم
 ةبتاكلا تهّون امك .ةيلاثم ٍتافص انسفنأ ىلإ بسنن نآل ةّسام ةجاح انيدل

 يتلا ايلعلا ةدرقلا نيب سيلو ةكئالملا نيب فطصن نأ لّضفن انّنإف ,رتراك اليجنأ

 ايملع تْضِحُد درق ءرملا لصأ َنأب نيوراد ةلوقم) .عقاولا يف اهنم ردح

 َرَدُت دعت مل اذهل ًةجيتت ىهو ةعطاق ةّيحيرشت َةّلدأ ىلإ دانتسالاب
 (.مجرتملا :ةيكيرمألا تايالولا نم

 انتاقالع 0 دت و E ةنلثملل 2 هذه

 دقتعن نحن :ةقيفخا نم

 ديدعلا ىف س

 خش عم ةقالع ميقن نأ 1 هذختن يارا .انسفنأل ًاساكعنا
 انعقو و انثأ ىلع انسفنأ ةيؤر مواقن ن حن :انع ًايميمحو امهم ًائيش فشكي رخآ

 ىلع ابلس سكعني اذه َنأل ءقوذلا يدع وأ جزل وأ صيخر ٍصخش بح يف

 ةقيرطب انهباشي صخش تح يف عقن ام ًابلاغ انإف «كلذ نع ادع . .نوكن نم
 ىلع ٍءيش أوسأ اذهو) ايداع وأ ءًاصقان صخشلا كلذ ناك اذإ .ىرخأب وأ
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00 
 تن د

 E 3 امك

 م لامكلا تافص

 15 كمعن دّدعت

 رحنا يف .وانتم ال
 دق نوكتس فاطم ا

 وجت يلع تاب
 اهربتعتف :حماج

 نم لرن ٍءيشك
 الوهجمو «ءامسلا
 نكلو :نالا ّدح ىلإ
 كن اهنأ ره دكؤما
 ًاقشاع - . . تنأ

 عبرأل هراكفا عم
 اذهو «ةعاس نيرشعو

 يف ه :لصحيس ام

 يف حللا مجان
 موفي «غروبزلاس

 ءاتشلا يف سانلا

mg 
 دحا يف قاروالا

 تایرفح ا نكامأ



 ءاوغإلا نف ه 0

 هنوبحسيو .ةروجهم ا
 ةلالل وأ نيرهش دعب

 ىطغ نا دعب

 لاتسيركلا تابرتب
 دولم' رغصا .ةعامللا

aال يذلاو  

 ربكأ نوكي
 0-0 بلخم

 2 نركب

 a ةبكوكب
 .ةقلالتنا تاسائألا

 ال يتبلصألا ن .غلاو

 7 .هزييمت انكم دوعي

 وه رولبتلاب هتوعد ام

 HA ثيدحي أم لك

 0076 ةديدج

 لجرلا ٠ ...بوبغا
 ىري 59 يف كتارا

 تافص . لک نأ

 تدسصجن دق لامكلا

 کل 2 ثعبم يف

 ةضرع ههابتنا

 م ةرتف لعب تخلل

 ليي ءرلا أال نمزلا
 ىلع ٍءيش يا نم
 ىح «ةدحاو ةريتو
 ٌةداعس ناك ول
 ام اذه .ةلماك

 كلذ دعب ثدحي

 .6 ه :هابتنالا تبتيل

 لباقي لجرلا
 وأ «دوربلا «ةالابماللاب
 ادب اذإ بضغلا ىح
 نم رثكأ ناو

 0 نم هلقأ ؛

 ىنعي اذهف «(قالطإلا
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 صخش نع ملحلا ىلع ًارداق نوكت نأ كلذ ىلع ٌةوالع اشا انريدقت

 رورس ردصم وه ءزمألا تابيخب ٍءيلمو ساق ملاع يف هعم ةقالع ىنع تنأ
 .ميظع

 ةصرفلا اوحّنمي يكل نونتقتسي سانلا :ةلهس يوغملا ةّمهم زعجي اذه

 لالخ نم ةيبهذلا ةصرفلا هذه دسفت ال .كنع اونّيختيو اومنحي يكل

 نأ ةعئردلا اغ ا «كسفن نع دئازلا كفشك
 الغم وأ کام نوكت نأ كنم ابولطم نيل طض تنأ امك دملا كاري
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 وأ ايداع نوكت نأ كاَيِإ ن .کل .كتيحض قوذل ًاعبت ءيشلا نس اهون طرا

 .نكمم ٍءيش لك َنإف «(ةقيقحلا ةلباقمب هانعضو اذإ) رعشلا يف

 يف ٍةرروص يكل ادب رت اق يعم قاد

 ا .اهمّدقي دق يتلا جهابملاو تالا نعو نوكي نّمع انناهذأ

 يثاورل ١ .رثكأف رثكأ ةيلاثم ةروصلا هذه ل عجن نأل ليم انتإف ءاندحول نحنو

 انربخي نأ دعب ««رولبتلا»ب ةرهاظلا هذه وعدي بحمل ا نع هباتک يف «لادنتس

 يف قاروألا دع نصغ يمر ىلع اسمنلا يف غرويزلاس لهأ داتعا فيك
 ا امدنع .ءاتشلا رع يف حلم مجنمل ةّيسنملا ىق قامعألا

 .انناهذأ يف ىف بوبحملل ل اصحي ام اذه .ةعئار ِتاروّلبب ىطغم نوكي ھا

 لصحي لوألا نوجا ن داع دجوي «لاح ةيأ ىلع «لادنتسل أعبت

 امدنع ءاقحال لصحي مهألاو يناثلا عونلا .ةّرم ل اوال نصخشلاب يقتل امدنع

 كنم غوري هتكل رخآلا صخشلاب بعد تا + كسا نم ليلق لّلستي

 وهف ًامساح نوكي كشلا نم ليلقلا اذه ك هنأ نم دكا تسل ثنأو
 ةحسمل ةيفضملا ةّيلمعلا قّمعيو «فعاضم لكشب لمعت كتليخم لعجي

 مغر نازول يد قود ميظعلا عيلخلا زج فم عياتتلا را يف .رعشلا

 تناك يذلا كلذ خيراتلا يف الاهذإ تاءاوغإلا رثكأ نم ًادحاو تابوعصلا

 ىنغألا ةأرملاو شع عبارلا سيول كلملا ةبيسن ؛ىمظعلا ليزومدلا هتيحض

 ب ع لح نم ايدو عادا و لك يف او ربکألاو

 لب ايقش «اريطخ نوكت نأ كن

 .ًادودحم



< 

 ئاكذ نع ةفطاخ ِتارظن حملت نأب كلذ لالخ اهل ًاحماس «طالبلا يف

 : ب ركفت تراص .(شأجلا طبار) ئداهلا هكولس «هتأرج
 ءاراركت رثكأ لكشب طالبلا يف ةفدص هب يقتات تذخأ كلذ دعب .اهدحون

 :ةيوس. نايتمتت“و أ !:ةريضق تيداحأ نالوا اهدنع اناكو

 < نب اهني" سلال يب ٌمتهم وه له :كشلا اهرماخي ناك «تاءاقللا هذه

 کا هتيؤرب بغرت اهلعج اذه
 ا ًادغو ناك قودلا نأ ذإ «(هنم ربك کا عقاولا عم ًادبأ بسانتي ال ٍلكشب

 .هحالصإ ىلإ ليبس

 ناك اذإ :ركذت

 حرطُي صخش نع رعشلا ةغايص بعصلا نم .(ةريبك ةميق اذ) ريثكلل ًايواسم

 هتنلثمب تادب .اهكوك < د نم ید نک

 نوكت نأ دعا ا ف اسا ارمأ كلغ لولا

 كعم لماعتلا نكمي ال هنآ ,ىئدبملا مامتهالا دعب ءتحضوأ اذإ .صخرلا اذهب
 هنأ فدهلا لّيختي فوسف «كشلا نم ًاليلق ترثأ اذإ وأ «هب مّلسم رمأك

 نهذ يف كتروص رولبتتس .لانملا بعصو عيفرو ٌصاخ ميش كيدل دجوي
 .رخالا صخشلا

 «ىرخأ ٍةأرما يأ نع ةفلتخم نكت مل ٌةقيقح اهّنأب ةرتابويلك تملع

 لاجرلا أ رعت تناك ينك ایم نكي غل ٌصاخ ٍلكشب اههجو نأ
 كنونرقي مهلعجل بولطملا لك .قحتست ام رثكأب ةأرملا ريدقتل ليف: مهيد

 .كيف افلتخم ًائيش كلانه نأ ىلإ حملت نأ وه يرعاش وأ بيهم ٍءيشب

 «ينوتنا عم ؛ماظعلا رصم ىضام تاكلمو كولمب اهتلصل اك ردم رصيق تلعج

 نوهلي اوناك لاجرلا ءالؤه .اهسفن تيدورفأ نم رّدحتت اهّنأب مهولا تقلخ

 نم .ةهلإلا نم ١ و عم او ةدار إلا هّيوق ٍةأرما دّرجم عم سيل لوحرميو

 نولازي ال سانلا نكل «نهارلا انرصع يف تانارتقا اذكه قيقحت بعصلا

 (زومر) صوخش نم عونب نيرخآلا نرق لالخ نم غلاب لكشب نوعتمتسي
 «عاجش «ليبن - ةّيسورفلل زمرك هسفن يدينيك فإ نوج مّدق .ةلوفطلا مالحأ

 تايتفلل شطعت يذ ميظع ماسر درجم نكي مل وساكيب ولباب .رحأس

 وه روطونيلا) ةّيقيرغإلا ةروطسألا نم روطونيم ا شحو ناک لب «تاعفايلا

 ةّيرشبلا تاشلا تاك ناك ناسنإ 2 روث سأر وذ شحو

 لمع امم نأ نجي 8 تانارتقالا 0 0 تاطابت 9 هذه .ريبك لكشب ءاسنلل

 |44 e كروضح ىلع هي رع اش ةحسم فضا
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 ةعج أف بحر
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 نال" زكريف ةعورم

 اسك نشب
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E7 ٠ دىي دحمھو  

 تاقبط بصري

 اهنأب ةيتسائألا تايثالا
 عضب للك .of ينحل

 ليلا لاوط قئاقد

 ةدالو عبتي يذلا
 ةشاعأا 5 تاشتا

 م ةظح هباتنت

 «ةعرفم ا سجاوهلا

 هسفن نئمتي اهدعبو
 ادبيو ؟«ىنبكت اهن»
 نتافم راهظإب رولبتلا

 ْنِإف ٍذئدعب

 ةبقاثلا كشلا نيع
 هقرتخت رقصلا نيعك

 .ةديدج

 نا ىسني .ًالولشم 2

 له نكل» «مدمدیو
 نيب ام اقم «؟ىدبكت



 ءاوغإلا نف ° 442

 لف «رورسلاو كشلا
 عنفي كسا قشاعلا

 نأ اهنكي هنأب هسفن
 نأ هنكم ال هلل هحدمت
 ناكم يأ يف اهدجي

 هجو ىلع رخآ
 .ضر أ

 «بحخلا «لادنتس

 تربليج ةمجرت

 لياس نازوسو

 بح ا يف ر

 وحن ايئاقلت هج

 ناو كر اذإ .نونج ا

 ىصقأ ىلإ بهذيسف
 اذه .دودح ا تاجرد

 ایج فورعم ءيشلا
 م «نيحتافلا» لبق نم

 نإ ام .نيسنجا الك

 ةأرئا هابتنا حبصي

 «لجر ىلع ابتصنم
 نم حبصي ىثح

 نأ دج a لهسلا

 کک نميهي

 م م لک .لماكلاب
 08 بولطم

 ام ةبوانلا نم ةطيسب

 «ةدوربلاو ةرارخ ا نيب
 عاردزالاو ةاعارم ا

 .بايغلاو روضح ا
 ةيعقتلا كلت عاقيإ
 مامتها ىلع هلعف لعفي

 رو ةرافحك ةأرلا

 اهغارفإب فاطلا هب
 سانلا رئاس ينم

 نسحأ م ک .ءايشالاو

 مهتغايص يف سادلا

 فرحس تحت عوقولاب فدهلا أدبي امدنع طقف ةّيوقو ةلاقف يهف ؛مزاللا نم

 نأ عي ةرتابويلكب هوت يك يذلا لجرلا ناك .ءاحيإلل ًالباق نوكيو

 مصخشلا نكل .ةيرخسلاو كحضنل ديثم دمأ تيدورفأب نارتقالا
 نمكت .ًايرقت ءيش يأ قّدصي فوس اذهل هقيرط يف نوكي وأ بح ا

 يتلا ل زاللحخ نم «يقروطسأ ِءيشب كتروض طبرت نأ يف ةعدخلا و .

 .اهيلإ بهذت يتلا نكامألا ءاهلوقت يتلا ءايشألا ءاهيدترت
 نينار تاو دج سوار را ةيضالا ءاشألا ركع لاو يف

0” 

 تسيل يه ةأرما لبق نم يجيردت لكشب ىوغُي هسفن (ةياورلا تايصخش
 ةفرتملا ءايشألا ٌبحيو «لامجلل E A شيا ىلا لكلا انج
 ةليلق ىّتحو لب ءابيذشت نأ «ىندأ ةقبط نمف ىه اَمأ .ةايحلا ىف ل
 زم سلع وع هو ىف ةيرعاش ماها يفض اميلا قب قوذلا
 راص ٌتاظحل ,ًةّيوس اهناكراشتي يتلاو حرملاو ةسامحلاب ةعيللا تاظحللا

 نوكت تاظحللا هذه نم ةدحاو .ًادعاصف نيحلا كلذ نم ةأرملا هذهب اهطبري
 ريغض (ةرابع) ٌعطقم هنايك رحسي ثيح «نولاص يف ًةلفح ناداتري امدنع

 دهلا .اهب ركف املك ريغصلا عطقملا اذه ركذتيف .اتانوس ةعوطقم يف هعمسي

 ع اب تاد زاوا تک تا ءايشألا ءاهايإ هتدهأ يتلا ةريغصلا

 ةيحور مأ ةيف تناكأ «ةزكرملاو ةقيمعلا ةبرجتلا نم عون ّيأ .اهب ٍةّصاخ
 ةقيرط دجت نأ كيلع .ةّيداعلا ةبرجتلا ىقبن ام ريثكب رثكأ نهذلا يف ىقبت
 ىزغم تاذ ةثداح ,ةّيحرسم «ةلفح  كفادهأ عم هذهك ٍتاظحل رطاشتل

 .ةيماستم ءايشأ كب اونرقي يك كلذو -

 يأ ّنإف ءاضيأ .لئاه ئئارغإ بذاجب ةكراشتْملا حرملاو ةيويحلا تاظحل
 امك .ةّيفطاع ٍتاطابتراو ٌيرعاش نينرب برشي ب نأ نكمي ءايشألا نم 3
 نأ اهنكمي ىرخألا ءايشألاو اهيدهت يتلا ايادهلا .قباسلا لصفلا يف حصو
 اهتيؤر ناف «ةّراس تايركذب ةطبتره تناك اذإو ؛كروضحب ةغبطصم حبصت

 .يرعاشلا دعبلا ءافضإ ةّيلمع عّروستو نهذلا يف كيقبتس

 ركبملا بايغلا ّنإف ءًاعولو بلقلا ديزي بايغلا نأ ليق هنأ نم مغرلاب
 كيلع «نوريب اقيإ رارغ ىلع . رولبتلا ةيلمعل كلهم هنأ تبني موزللا نم رثكأ
 تاظحللا كلت يف دي َنإف يلاتلابو نک رم مامتهاب كفادهأ طيحت نأ
 ذلا ليمجلا روعشلا نم عش رودتس مهدحول اهيف نونوكي يتلا ةمساحلا

 رمألا هيضتقي ِءيش يأ ءيحور



 ةدهلا ر اتي يك كافر ام رك لف چ ا وب
 - ةعّقوتملا ريغ تاءاقللا .تاراكذتلا «لئاسرلا .كب

 .كب مهركذي نأ بجي ءيش لك .ًايلك
 ءيرعاشو ماس كأ ىلع كارت نأ كفادهأل ىغبني ناك اذإ «أريخأ

 نوماس مهتاب نورعشي مهلعج لالخ نم كك نكمي ام ريثكلا كانهف

 امك رعشت ةأرملا ل اعجي ناك نايربوتاش يسنرفلا بتاكلا .مهرودب نوټرعاشو

 ضَرَتفُي ًاراعشأ اهل لسري ناك .هيلع ريبك ريثأتب عّممتت اهّنأو «ةهلآ تناك ول
 ةأرما تناك ول امك رعشت ايروتكيق ةكلملا 0 .هل اهماهلإ نم اهنا اهب

 ةيروطيسألا زومرلاب اهنراقي ينلئاررد نيماجنب ناك «ةميظع ًةدئاقو تو

 كفادهأ ةنلثم لالخ نم .ىلوألا ثيبازيلإ ةكلملا لاثمأ نم ؛ماظعلا فالسألاو

 كيلع نوفضي مهلعجت فوس «لكشلا اذهب (مهيلع ةيلاثلا تافصلا غابسإ)
 ةففاكم ةروصب ًاميظع نوكت نأو دب ال هال ًارظن «ةّيلاثم ٍتافص مهرودب
 ندم رحمي فوم“ هللا ناص لك 2 دقت نأ كنكمي يكل
 .مهحنمت يذلا يم اسلا روعشلا ىلع جيردتلاب

 نوكي امدنع «جيردتلاب .ةلاهلا :زمرلا
 و ن ايختب أدبت وأ ادي فوس «هدحول فدهلا

 تارتسا لك نم لكْشْلاو «كسأر لوح تفاخ ا جهولا
 كصئاصخو «نوحشملا كروضح عاعشإو ءاهمّدقت دق يتلا ةنكمم ا

 اهلعج ال . نيرحآلا سانلا نع كريم فوس ةلاهلا . ةليبنلا

 .ييداعو ولأم ٍءيشل كلوحن لالخ نم يفتخت

 ىلإ لزتحن تح
 ةيكيناكيا ةيعللا هذه

 قرشا ا ىلا
 مامتهأو هابتنا ىلع

 ءىش ه .قشاعلا

 نأ هنكمي يذلا ديحولا

 وه قشاعلا ذقني

 م ةهينع د

 ضر ةجحاعم «جراخ ا
 دقتعي .ًضرف هيلع
 بايغلا ُب نوديدعلا

 ةليوطلا تالاحرل و

 سا الع ىف
 نأ كحال . نيفشاعلل

 تاج الع یھ هده

 صخشلا هاب ال

 نع دعبلا .همامتهاو

 تيك بوبحم ا
 ؛ًاعوج هب ءامتهالا

 نم ءيش يأ عني
 ةداعإ ىف ناعمإلا

 .مامتهالا لاعشإ

 لالحت نم «تالحرلا 7

 جورخ ا ىلع انرابجإ

 لحو انسفنأ نم

 لكاشما نم 2

 لالح نمو «ةريغصلا

 ةعيبلا نم انعازتنا

 تاكا ضرفو ةداتعم ا

 ريغ ءايشالا نم
 حجنت ءانيلع ةعفوتلا
 الم ميطعت يف
 ةينفا حتفو سوسملم ا
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 هدودم ا هكاردإ ىف

 نم لخدي تااپ
 فيظنلا ءاوهلا اهلالح

 .ميلسلا رولغنم او

 ار هينوخ

 نع «تيزاج ياو
 نع حمالم :بح ا

 دعا ورم
 وبلات يبوت ةمجرت

 ةدئازلا ةفلألل نكي
 .رولبتلا برخت نأ
 ةسداسلا ىف ةاتف

 ناک اهرمع نم رشع
 لكشب اهعولو دادزي
 نم باشب ديدش

 يذلاو «رمعلا سفن
 تحن رورم ا نم لعج

 دنع ةليل لك اهكابش

 هد .هل ٌةدلع بلا

 اعوبسأ يضميل اهنأ
 انأ .فيرلا يف امهعم

 ناك اذه ب زخأ

 کل ءامرج ًاجالع
 تان تناك ةاتفلا

 «ةيسنامور ةعزن
 ؛هفان ّسغ باشلاو

 ةثالث لالخ هترقحا
 مایا

 يح ا «لادتتس -

 تربليج ةمجرت

 ليام نازوسو

 باالقنالا

 :كاسفن نع ٍءيش ل زك فكك نأ وه سكاعملا كيتكتلا نأ ودي دق

 اذه .كتانسحو كتاعيسب قّلعتي اميف لماكلاب ًاقداصو ًاحيرص نوكت نأو

 ارقي ناك نورا دروللا اهب زاتما ةيصاخ ناك ةحارصلاو قدصلا نم عونلا

 ,ةفرقملاو ةحيبقلا هتافص لك نع حاصفإلا لالخ نم ةراثإو ةشعر جرختسب

 ربحي ناك «هتایح رخآ يف كلذو «ريثك رٹکب كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ ىضمو لب

 0 !ذه .ةقيقشلا ريغ هتخأب هتعمج يتلا حافشلا ةقالع نع سانلا

 ف ا ب ٍلكشب ًايوغم نوكي نأ هنكمي ةرطخلا ةيميمحلا
 نوؤودبي فوس ؛اهءازإ كتحارصو كقدص ىلعو كيويع ىلع ارعا ًادعب

 8 .اهنم رغم ال ةنلثملا ةّيلمع ناف ىرخأ ةرابعب .دجوي اغوا ةيؤرب

 ناك الس .رّيمتلا مدع) طّسّوتلا وه نلت نأ نكمي ال يذلا ديحولا

 ةنكمم ٌةليسو دجوي ال .طسوتلا لايح وغم ٌءيش دجوي ال نكل «(باجيإ
 .ةّيرعاشلا ةغبصلاو ايزاتنافلا نم عون قلخخ نود ءاوغإلل
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 لالخ نم حالسلا نم درج
 نييجيتارتسالا هيشاشهلاو فعضلا

 دق كلبق نم ةروانم ا نم ريثك

 يطغُت ةقيرط 00 .كوكشلا" كعب

 نيالا ى.صخشل خلا لعج ن 5 يه ككلاسمو كراثأ

10 

 اشهو افقيعض تودب اذإ .ةلزنم عفرألاو ا ا سحیي

 ؛كسفشنب | مكحتت نأ ىلع ٍرداق زيغو ر الا ا ارو

 .افلكتو اريد ل اقاو ةيعيبط رثكأ ودبت كتافريصت لعجتس كنإف

 دعاست فوس - بوحشلاو لجخ ا ؛عومدلا ينامسج ا فعضلا

 ةليضفلاب لدبتسا «ةقثلا بسك ا لا قلح ىلع

 نم ام بنذب فاردعالا لالخ نم ةضاخلا «كتحارص» سا :ةحارصلا

 نم ةيمهأ رثكأ ةحارصلا . اهقيح نركب نأ ةروزيشلاب' سيل. كتيحان

 .بح ىلإ فدهلا فطع لوح مث «ةيحضلا رود بعلا .حالصلا



 ةهيحضلا ةسايس

 رهشلا) بالا كلذ يف امدنع ءرشع نماثلا دقعلا تانينامث نم ظئاقلا (

 مادخا ةياذقلا اهحقي اصب ضصاخا يغيرلا رصقلا روزت ليقروت يد مادملا تناك

 عتمتست نا عقوتت تناك اهنإف تسلا ىق ھج وز هك رات «دنومعيرزور يد

 ةيفيرلا ةايحلل نيرّيمملا ةنيكسلاو ءودهلاب (هيفاضإ ةقفر لود يا) اهدحو

 وف ةّمويلا اهتايح
١ 5 - ° . 5 9 . 5 ٠ 

 ںامعا ؛ةعيبصلا كايضحا يف تاهزن «يمويلا

 تذخلا ام ناعرسو ءةطيسبلا تارسملا بحت تناك اهتكل

 ساّدقلا - ًاحيرم اطمن رصقلا

 - ربا الصو فمدنع طقف .ءاسملا يف قرو افلا ةرواجملا ىرقلا ىف ةيريخ

 اا ر

0 

 - حايترالا مدعب رعشت تراص ةرايزلا دصقب دنوميزوريد مادملا

 .لوضفلاب
 ا

 .سيراب لك يف دنهل عيلخلا ناك نوملاق يد تنوكيفلا «خألا ن را

 1 کک یر ا اھو اک

 مل مادملا .هابتنا هيأ اهراعأ داكلاب هنأ «قالطإلا ىلع برغالاو ءيشلا ضعب

 ت ةضرماو کک ر تقاس ی اک اجا :نكت

 ّدص ىلع ةداتعمو ٌةليمجو َةَباش لازت ال تناك دقف كلذ عمو .اهجوز

 ةرارق يف جاعزنالا نم ليلقب ترعش .مهنم اهسفن نوصو نيبجعملا لاجرلا
 وهو نوملاق تحن .ساّدقلا يف موي تاذ .ٍفئدعب .اهظحالي , ماركا اهسفن

 ىتلا ةركفلا .ةالصلا يف ًاَيرهاظ درع

 .تاذلا نع ثحبلا نم

 ضخ يف ناك هنأ | اهلايب ترطحخ ي

 مادملا تقلت ىّتح < ءرصقلا يف : ناك نوملاق اب ءابنألا تبّرست نإ ام

 تبسح اهّتكل .ريطخلا لجرلا اذه نم اهيف اهرّذحت اهل ٍةقيدص نم لاسر

 'دهصضم ءانيزح ادب دقف :تعقوت امك نكي مل

E 4ظ J 

 مهيد ءافعضل 2

 Li .ابلع ذوفن لعفلاب
f. 0 

f 1ا را  

 e 3- عيضصتس

 نیما ا ع
E 

 هضيعض ا! .ءايوقالاو

  0«ةرطفلاب

 رک ع
 عبتتو 3 هداه

 3 ةأرم او

 ولو لجرلا تابلط

 اهسفن كرت < دج نق ىلإ

 اهيدل نوكي لغم

 رک بكا ودا
 نإ لج .رلا عي ط تپ

 اهغوصيو اهلكشي
 هل ولحي امك

 اهب اعلو رثكأ حبصيو
 ,یدلا لوط ىلع

 «وبيكيش يك اساروم -
 «یجنج ةياكح

 .ىج دراودإ ةمجرت

 هدو كيتسن دياس



 ءاوغإلا نف . 8

 سونورك ةنبا ءاريه
 تدل اهتوك او
 سوماس ةريزج ىلع
 لوقي امك وأ

 ىلع ؛ضعبلا
 تا را

 لبق نم ايداكر أ
 نبا «سوينيميت
 تناك وج الیب

 ةعبرالا لوصفلا

 نأ دعب .اهتاضرم

 امهدلاو نم صلخت
 نإ ؛سونورک
 سويز ماوتلا اهفيقش
 يف اهءارو ىعس
 تيرك يف سوسونك
 رف اك ا

 ن ىلع رعبا
 نالا رو

 يف ( قوفولا
 ددوت م نسيلوجرا

 ريغ لكشب ءاهيلإ
 مل. ةيادبلا يف قحاب

 الإ همش هپ اهذحأت

 ةئه ذخُنا امدنع

 لح .ولاب خ سستم قاوقو

 ا ني هتأفدغ

 درتسا كانه .نانحب

 ةيقيقح ا هتئيه اسار
 اذل ءاهبصتغاو

 .راعلل ًالسغ هتجؤرت

 زفيارج تربور -

 ةّيقي رغالا ريطاسالا

 ةيجيئارتسا يف

 كلذ نع ادع .هئاوغإل ةضرع نوكت نأ اهنأش نم مناعلا ىف ٍةأرما رخآ اهسفن

 هتدعاسم اهناكمإب ناك اهّلعل ؛ريرشلا هيضام نع ةبوتلا افش ىلع ادب دقف
 اذل .دنل ًاميظع ًاراصقنا اذه نوكيس مك .هاجتالا اذه يف كرحتلا ىلع

 لوجی ناك اذام مهفت نأ لواحت يك هتاحورو هتاودغ بقارت مادا تراص

 يف رداغي ام ابلاغ ناك هنأ «لاثملا ليبس ىلع «بيرغلا نم

 نأ تروق «موي تاد . ًادبأ ا دوعي ال كلذ عمو ءديصلا دصقب حابصلا

 ناک دم .هسأر يف

 8 اهتفرعمب ترسو تلِهُذو هديمحلا سشجتلا ضعبب موقي اهمداخ لعج

 ا م يروا و ر لع ديصلا ىلإ بقدر لا ولا
 دقل يعن .اهنكسم نم دّرطُت نأ كشو ىلع تناك ةريقف ةلئاعل لام لاب قدصت

 ىلإ ةيئاوهشلا نم كرت تناك ةفطاعلا ةبوبنشم هخور نإ فحم تناك

 .ةداعسلاب رعشت كلذ اهلعج مك .ةليضفلا

 لوألا ةّرملل امهدحول امهيسفن مادملاو نوملاق دجو ءءاسملا كلذ

 ٌبح يف هينذأ ىّتح ًاقراغ ناك دقل .ٌودم ٍفارتعاب ٌةأجف نوملاق خرص ثيح

 ءاهتبيط ءاهتليضف :لبق نم هدهعي مل عون نم حلا اذه ناكو «مادملا

 a يب ير ات لكشب هترمغ دق تناك ةق ةقيقرلا اهبيلاسأ ءاهلامج

 نأك :ريّرش ٌءيش هلعل وأ ءاهنم ٌمَهِلُم هلعل - اهلجأ نم ناك رصعلا كلذ يف

 هسفن دجو هّنكل ءاذهب فرتعيل ادبأ نكي مل .اهباجعإ ةراثإ هنم دصقلا نوكي

 هيتبك ر ىلع عكر كلذ دعب .هفطاوعب مكحتلا عطتسي ملف ءاهعم ًاديحو

 .هئاقش يف هيدهت نأو هدعاست نأ اهيلإ لّسوتو

 اهنوك ةفرغلا نم تبره .ءاكبلاب تأدبو «ةّرغ نيح ىلع مادملا تّ
 مل .ضرملاب تلت يتلا ةليلقلا ماَيألا يف ترهاظتو «ديدشلا جرحلاب ترعش

 يتلاو ءاهل اهلاسرإب نوملاق أدب يتلا لئاسرلا ءازإ اهلعف ةّدر نوكت فيك ملعت
 ىعّداو «ةليمجلا اهحور دجمو ليمجلا اههجوب داشأ .هحماست نأ اهيف اهاجر
 ةبوبشملا ىئاسرلا هذه تراثأ .هتايح لك يف ريكفتلاو رظنلا ديعي هتلعج اهنأ

 .اهتفاصحو اهئوده ىلع اهسفن ليفروت تأتهو «ةقلقم رعاشم ةفطاعلا
 اذهب هل تبتكو ءرصقلا رداغي نأ ىلع ٌرصت نأ اهل يغبني هنأ تملع
 اهل لسري نأب هل حمست نأ  دحاو ٍطرشب نکل ؛دّدرتب قفاو ؛صوصخلا



 ةيْشاشهلاو فعضلا لالخ نم السلا نم درج ت

 ربحا امدنع .ةجع زم ريغ لئاسرلا تماد ام «تقفاو .سیرأب نم لئاسرلا

 هتفيضمف :بنذلا نم ةزخوب مادا ترعش «رداغیس هناب دنوي زور يد مادملا

i .7 3 > 5 0 تال ا 5  

 .ىناعي ناك هنا حضاولا نم .ةياغلل ابحاش ادبو «هدقتفت فوس هتّمعو

 ليقروت يد تمدن ام ناعرسو .لوصولاب نوملاق لئاسر تادب نآلا

 عوضوم ىدافتي نا اهبلط رهاجت ,ءارتجالا وأ زايتمالا اذهب هل هحامس ىلع

 ىلع اهخّبو .دبألا ىلإ اهتحي نأب ًادهع هسفن ىلع ذخأ دقل لعفلاب  تحلا
 ذإ «هبنذ نكي مل - ةايحلا يف ءىسلا هراسم هل حرش .اهساسحإ ةّلقو اهتدورب
 عجري فوس اهتدعاسم نود نم .نيرخآلا لبق نم ضو هاجتالل ًادقاف ناك

 ,كدبع انأ «.يناوغأ نم تناف ةيساق ينوكت ال» ءاهل لاق .ملاعلا كلذ ىلإ

 دجوي الف ءرعشأ امك نيرعشت الو ةّيوق ِكَنَأ اب ؛كتبيطو كنتافم ةّيحض

 نونا ىلع قفشت لیفروت يد مادملا تراص لعفلاب .هنم يفاختل عيش كيدل

 دعا نأ اينكع نيك .مكحتلا ىلع ةردقلا مدعو فعضلا يف ٌةياغ ادب -

 دقل ؟رثكأف رثكأ هلعفت تراص يذلا رمألا «هيف ركفت ًالصأ تناك اذالو

 لدابتل ًاَدح عضت نأ لقألا ىلع اهيلع ناك .اهجاوزب ٌةديعس ٌةأرما تناك

 نلف الإو بحلا نع ثيدحلا نع فكي نأب هل تبتك .اذه بعتملا لالا

 مالسلا نم يلق ًاريخأو .ةحارلاب ترعش .مودقلا نع هلئاسر تفقوت .درت
 .ءودهلاو

 ًةأجف تعمس «ءاشع ةلواط ىلع سلجت تناك امنيب ءاسم تاذ نكل

 رزق هنأ لاق .دنوميزور يد مادملا بطاخي وهو اهفلخ نم نواف توص

 ةشعرب ترعش .ةريصق ةرايز لجأ نم عجري نأ طيطخت نودو يئاقلت لكشب
 .اهبناجب سلجو اهنم برتقا ؛اههجو ٌرمحاو «يرقفلا اهدومع لك يف ترس
 ةلواطلا نع فارصنالاب تنذأتسا ام ناعرسو ءاههجوب تحاشأف ءاهيلإ رظن

 ةليلقلا ٍماّيألا لالخ لماكلاب هبتجتت نأ عطتست مل اهتكل .اهتفرغ ىلإ تبهذو

 ًابّذهم ادب .ىضم ِتقو ّيأ نم ًابوحش رثكأ راص دق هنأ تأرو «تلت يتلا

 ةزجوملا تابايغلا هذه ريثأت نكل «هارت نأ نود هلمكأب يضقني مریلا ناکو
 تدارأ «هل تقاتشا .لصحي ناك ام مادملا تكردأ نآلا :نيّدح اذ ًافيس ناك

 عيلخ بح يف ام ٍةقيرطب عقو دق ناك اذه فرشلاو ةليضفلا جذومن .هارت نأ

  449نبيجيتارتسالا ٠
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 اديز كرف ءاوغإلل
 وح ارم رپ ا 1

 ءديز فعض ة٠

 هصشقن كيا ج ياو - mf م. 0 09 2

 ناكأ . رمع فعض

 5 بوسحم ًافعض

1 

 ا کھ '١ تعض

 ىاحتي دحاولاف :هي

 لوخدلا ىف ير الا

 نا وه يكوغت نا م

ATيىوغت نأ  

 نحن .فعضت نأ ه

 يو «ءانفعضيب يوغل

0 

Eh ادبأ 

 ءاوغإلا يف .دوفنلا

 اذه لمت انف

 -م

 م اذهو «فعضلا

 5 هنوف ءاوغ لا ىطعي

 غارقلابو ءانتيشاشهب

 وه رسلا .انباتي يذلا
 فيك فرعت نأ

 ىف توم اب بعلت
 4 ةقيدحتلا بايغ

 بايغ ىف «ةءاميزلا
 ٠ .ىنعم ا وا ةفرعم ا

 ليلحتلا انربخي

 نأ دعب نكلو

 ٍلكش ىلإ امهلوحن
 لوبقلاو ميلستلا نم
 ابيرقت يتنيد ىنعمب
 زيزعت دصقب كلذو
 مس يسفن نزاوت



 ءاوغإلا نف ٠ه 0

 ىاوغإلا .لادنعالاب

 بعالتي :ةنراقماب

 هنم العاج «فعضلاب

 اهنيناوق اهن «ةبعل
 .ةصاخ ا

 «راليردوب ناج

 نيارب ةمجرت ؛ءاوغإلا

 يکي رم 7 لشنا لوي

 تدرأ اذإ هلأ ١ مدقلا

 ًاصخش دخت نأ

 نأ الو كيلعف «ام

 «كب ةقثلا ىلع هلمحت

 هريش لقألا ىلع وأ
 ناتاه) كيلع قوفتلاب
 «(ناتطبترم ناتركفلا

 ىلع كلذب هلمحتف
 .هتاعافد ضيفخت

 ءيشلا لثمأ رشفي

 تانالعإلا نع ريثكلا
 انضرتفا اذإ .ةزفلتما

 اوسيل سانلا أب
 مهنأ دب الف «ءايبغأ

 ةرشاتلا تانالعإلا

 قوفتلا نم ٍروعشب
 مهلوخيس يذلاو
 مهتاب داقتعالا

 مامزب نوكسمم

 اذه ماد ام .ةرطيسلا

 ىلع ةردقلاب روعشلا
 ءًادوجوم رايجخإلا
 مهيدل نوكي نلف

 ترداغف ءهلوصحب تحمس امو اهسفن نم تّرامشا .هحالصإ لإ ليسا

 سيراب ىلإ تهجوتو ءادحأ ربخت نأ نود ليللا فصتنم يف يفئرلا ربصقلا
 .ام ةقيرطب عينشلا مثإلا اذه نه صلختت نأ طط كيح

 تاقالع ولك ال يد ولريدوش بتاكلا ةياور يف نواف ةيصخش .ريسفنلا

 نيعياخ ةدع صصق نم ةدمتسم «لئاسر لكش ىلع ةبوتكملا ةرطح ةيرس
 رشح مالا ر ا ا ا دف راک

euةسبتلملا تاك ر حلا  هنيعب رثأ قيقحت لجأ  
 .(قحالُي ناك هنأ 1 ةيرقلا يف هب ماق يذلا ناسحإلا لمع ىفنأشب ٌةَيلوضف

 .رصقلا نم ٍةاتف عم ةقالع ىلع ناك) ههجو بوحش ءرصقلا ىلإ ةدوعلا ةرايز
 .(قهرملا رهظملا اذه هيطعت ليللا لوطب دتمت يتلا را مهتالافتحا تناكو

 هسفن عضو ناك قالطإلا ىلع باجعإلل ةراثإ رثكألاو زربألا كيتكتلا نكل

 هنأ خت نأ مادملل نكي فيك .ةيحضلا ءّيوغلا ءفيعضلا ةناخ يف
 ناكأ الام ءازإ كبترم ةطاسيي هّنأب يحوي ٍءيش لك امنيب اهب بعالتي
 صرحي امدنع ًاعداخم نوكي نأ هنكمي ال ؟يحورلا مأ يدسجلا اهلامج
 ةراشإ كلانه ّنأب فرتعي :هسفن نع «ةقيقحلاب» فارتعالا ىلع رّوكتم ٍلكشب

 اهعديو .فرحناو لض دق ناك اذال حرشيو «هناسحإل عفادلا لوح ماهفتسا

 (.ةرّيدمو ةبوسحم عبطلاب يه «ةحارصلا» هذه لك) .هرعاشم بلق ىلإ جلت

 ءيفطاع - مايَألا كلت نم ٍةَأرما لثم لقألا ىلع وأ «ةأرما لثم وه رهوجلا يف
 فض نما یھ .نمآ ريغ «جازملا بّلقتم «هسفنب مكحتلا ىلع ٍرداق ريغ
 ةّيحضلا هرم د عشرا لالخ نم .لجرلا لثم يأ .ةوسقلاو دوربلاب
 ريثي أضيأ هتكلو هتابعالت ءافخإ يف بسحو حجني ال نوملاق ناف «ليقروتل
 ةنونحلا رعاشملا ريثي نأ عيطتسي ةّيحضلا رود بعل لالخ نم .قلقلاو ةقفشلا

 كلست نأ نكمي رعاشملا هذهو .حيرج ٍناويح وأ ضيرم ٍلفط ءازإ دلوتت يتلا
 اه ءوسل مادملا فشتكت امك 2 حلا قيرط اوت

 اذه لعفل ةقيرط ىكذأ .ةمواقملاو بايترالل ضيفخت ةبعل وه ءاوغإلا
 اا كأ هّنأو «ىوقألا هّنأب رعشي رخآلا صخشلا لعج لالخ نم نوكت

 روعشلا ةلق نم ةداع ناعبني كشلاو بايترالا .ءايشألا ىلع ةرطيسلا مامزب

 نونا هب موقي ٍءيش نك

 ليقروت لمع يا
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 .كعفاود يف اوككشي نأ دعبتسملا
 ريثكب ةف اع رثكاو ريثكب فعضا تنا

 ىهابت ىلإ 3 ةبعنلا

 ذوفنلا نورعشتسي ساننا لعجت نا .كيلع اهريثأت قمع ىدمبو كفطاوعب

 .دح دعبا هذه يف ضما .ءيش كدنع دجتسي نأ نم

 وأ ءءّيس رمأب مهل فرتعا . لئاه لكشب رطُم مي یس وه كيلع هنوزوحي يذلا

 رثكأ ةحارصلا .هذيفنت ھزتعت لعف ۳ هتبکترا دق تک ءىس ءىشب یّتح

 .ىفطاع «ير كف ءيدسج - فعضلاب ًاعابطنا قلخإ .ةعداخلا لاعفألا نم

 بعلاو ءأذالم كفعض نم لعجإ .نيتفيخم انوكت نأ امهناكمإب ةقئلاو ٌةَوَقلا

 لكشب ةايحلا ةيحض «فورظلا ةّيحض «كينع مهتوطس ةّيحض - ةّيحضلا رود

 .كتاروانم ةيطغتل ةقيرط رط لضفأ هذه .ٌماع

 ءاكبلا عيطتسي ال ناك اذإ ايش يواسي ال لجرلا «نيملعت تنأ

 .لوسدوج سنياب نودنيل 5

 ءاوغإلل حيتافملا

 .ةّيلقعلا انتينب يف ةشاشهو ةّيساسحو ٍبفعض طاقن نم يناعن انعيمج

 كلذ نكي يأ  هابتنالل جاتحن وأ ؛ةيساسحلا وطرفم وأ نولوجح انلع
 وأ ءهنع ضّوعن نأ لواحن دق .هب مكحتلا عيطتسن ال ٌءيش هّنِإَف ءفعضلا
 ريغ اعيش كلانه نأ نوحي سانلاف :أطخ نوكي ام ًابلاغ اذه نكل «هيفخن

 لكشب ًايوغم نوكي كصخش يف ٌيعيبط وه ام :ركذت .يعيبط ريغ وأ ٍلبصأ
 ىلع رداق ريغ هنأ ودبي ام «هتشاشهو صخشلا ةّيساسح .ٌيرطفو ٍلَصأتم

 نورهظي ال نيذلا سانلا .هلايح ايوغم ٍءيش رثكأ نوكي ام ًابلاغ یب مكحتلا

 بلاو فرا وللا ةو اف ابلاغ «ىرخأ ةيحان نم «يفعض ةطقن أ

 .مهنأش نم لزننو طقف مهنم لاننل مهرمدن نأ ديرن نحن -

 |45 e نہیجیتا رت نيت

 نم دوفأخي وش

 ىلع تانالعإلا

 يمول قوتسما
 دقق E ےانا

 ا ا
 5 ريس مهيد و

 تانالعإلا ٠ ...هيلع

 ىلع رهظت ةزغلتما

 (عءاقرح «ةقيحخس يم

 ميف هيدحم ريغو

 .اهنم دصقلاب قلعتي
 ودبس تمملح يه

eدي ردعلا  

 اا
 r ee نا لجا

 لكشب ضف رو

 لاجر مظعم 5 ..خأو

 نودکۇ یس تانالعإلا

 نأ ندسلا ربعو

 دب يتلا تانالعإلا

 دق الا اهنا ىلع

 ىلعأ تقح
 نالع إلا .تاعيبلأ

 تعش لاعسلا زملتا

 يعاولا ءاكذلا

 كلدبو «دهاشمتل

 .هتاعافد قرتخي

 نايارب نوسليو -
 ءاوغإلا يك
 ييعوودلا

 «ًاميظع اق ا

 مصخشلا يكل
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 مك .ريثكلا هئارو نم

 ب اختار نش
 لاتحال ءايح ا اهيف

 !ةريغص ةسنأ ىلع

 تايتفلا لف ٌةداع

 نئدحتي تاعفايلا

 نع ةغلاب ةوسقب
  «نيلوجح ا لاجرلا

 .ارتس مهنببحي مهنكل
 لجخ ا نم ليلقف
 ةاتفلا رورغ بعادي
 اهلمجيو «ةقهارم ا

 هنإ ؛قؤفتلاب رعشت
 امدنع .اهنوبرع
 «مونلا ىلإ ندهدهي'

 ندقتعي امامت دئدنع

 نأ كشو ىلع كنأ
 «لجح ا نم تومت

 ام دعبأ كنأ نهيرتف
 كلذ نع نوكي

 دمتعم كأ ةجردل
 .ًامامت كسفن ىلع

 لجرلا لعجي ءايح ا
 هتلالد دقفي

 كلذلو «ةيروك د لا

 ةديج ةليسو هّنإف
 ةقالعلا دييحتل ًايبسن

 نيروس -

 تايموي «دراجیکر يك

 درواه ةمجرت «يوغم

 ادو غنوه... يف
 غنوه .شنإ

 او ءاهعمق لواحت وأ «كتيساسحو كتشاشه طاقن دض لضانت ال

 اذإ :ةقذاحو ةّيفخ ةبعللا نوكت نأ بجي .ة رق ىلإ اهلّوحت نأ ملعت .اهلعف

 e «(لّوستي نمک ) كدي تددم «كفعضب تغرمت

 ام ءالك .ةقفشلل زيئم كأ ءأوسأ وه ام وأ ,فطاعتلا ىلع لوصحلل لاتعت

 نيحلا نيب اوحملي ها: قلنا عمي انا راسو كا عج نتي رد

 دق اونوكي نأ دعب طقف ٌةداعو ءكتيصخش نم معانلاو شهلا بناجلا رخآلاو

 :مهبايترا نم للقت كينو فوس ةحمللا كلت .نمزنا نم ةرتفل كوفرع

 مامزب تسمو یوق تنأ «يداعلا اكشلاب قمع ظطابترال قيرطلا دّهمتو

 مهعدتو كفعضل نكرتف «مامزلا اذه نع ىّلختت ةنيعم تاظحل يفو مكحتلا

 .هنوري

 نمز ذنم هتءارب رسخ دق ناك .ةقيرطلا هذهب هفعض نوملاف مدختسا

 ام ٍناكم يف لمتعت تناك نادقفلا اذه ءازإ ةرسحلا َنإف كلذ عمو «ليوط

 مادملل هؤاوغإ .ّقحب ءيربلا صخشلا ءازإ رّثأتلا عيرسو ًاساّسح ناك .هلخادب

 ليصأ ٌفعض كلانه ناك ؛لاعتفا وأ ٍليثمت ضحم نكي مل هّنل ًاحجان ناك
 مادملل حمس .تاقوألا ضعب يف يكيي نأب هل حمس يذلا رمألا ءهبناج نم

 بسكي يكل كلذو «ةمساح تاظحل يف هيف بناجلا اذه ةيؤرب

 ًاصلخمو الم نوكت نأ عيطتست «نوملاف رارغ ىلع .ًابايترا لقأ اهلعجيو هفص
 - قيقحو ليصأ لكشب ٌلوجخ كأ ضرف ىلع .هسفن تقولا يف (ًاقداص)

 ل ا

 ىلإ مادملا

 نييزت كيلع لهسلا نم نوكي نأ يغبني .ءيشلا ضعب ةرفوب هسرامت نأو
 .الصأ اهب عّتمتت ةضاخ

 يف «هل ةقهم ٌةيرعش ةعومجم لأ نورياب دروللا رشن نأ دعب
 ًابتاك هنوك نع ادع .اهاحضو ةليل نيب ةروهشم ٌةّيصخش حبصأ 1812 ماع

eT0 ناكو «لامجلا عئار  
 هترظنب» رهُّبْشا .هيلع ءاسنلا نونج نج .اهنع بتكي يتلا تايصخشلا ردقب
 ىلإ رظنلا مث نمو ًاليلق هسأر اا ةطساوب اهب موقي ناك يتلا «ةيتحتلا
 نورياب ىدل ناك نكل .فجترت اهلعجيف «ةفطاخ ةقيرطب ةأرملا وحن : ىلعألا
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 «بيرغلا هلجحخ «ةقسانتملا ريغ هبايثو .ةلملمتملاو ةقلقلا هتاک رح ظح الت

 ةَرم لال هب يقتت تنك امدنع :ىرخأ ٌتافصاوم

 0 لكب ءزه يذلاو ءتيصلا عئاذلا لجرلا اذه .حضاولا هجرعو

 وتسنا ىلع ل روعشلل دقتفي ناك ءةياغلل ا ادبو ديلاقتلاو

 .اًضه ناكو يصخشلا

 لبق نم ٍدَراعم لجر نع ةرابع وه لطبلا ,ناوج نودلا نورياب رعش يف

 َنهل يوغم وه امم رثكأ رارمتساب ءاسنلا
 ادب يذلاو ءيشلا ضعب قيقرلاو شهلا لجرلا اذهب ةيانعلا نيّلوتي نأ ةوسنلا

 حبصأ «نرق نم رثكأ دعب .هفطاوع ىلع ةرطيسلا نم م

 يدينيك ديري لجر رثكأ ناك يذلا نوريابب ًاسووهم يبصك يدينيك
 يدينيك ناك «.ةّيتحتلا هترظن» ريعتسي نأ ىّتح لواح .هيهاضيو 0 7

 تدارا :هفلؤ هتناذ ةريمس ناك رعشلا 5

 ضعب ًاليمج ناك .ةيحص لكاشم نم رارمتساب يناعي ًانهاو تف هسفن
 يدينيك فعض طاقن .ء يشلا ضعب اوث ًابناج هيف هؤاقدصأ ظحالو .ءيشلا

 «نامألا مدعب روعشلا نم قناعي اشا ناک هنا كيش «ةيركفلاو ةيدسجلا -

 ا ا و ةنودمو كل رمح
 يلوجر حججبتب امهتشاشهو امهتيساسح ايطغي نأ الواح يدينيكو نورياب

 ناضرعي فيك املعت كلذ نع ًاضوع .نيئاوغإ رحسب اعّبمتيل اناك امف

 اذه نرعشتست كلذب ءاسنلا نيلعاج ا ةقوان 007 مهفعض بناوج

 .امهيف يذلا معانلا بناجلا

 كفعضل كماذختسا ؛سنج لكل هةريم نامأ ال نماكمو فواخم كانه
 ىلع «ةأرملا .نابسحلا يف تافالخلا هذه امئاد ذخأي نأ بجي يجيتارتسالا

 نأ نكمي اهنم ًاريثك ّنكل «هسفنب هتقثو لجرلا ةّوق اهبذجت دق «لاثملا ليبس

 .ًاعشب ىّتحو لب «يعيبط ريغ ودبي اهبحاص لعجيو «فوخلا قلخي قلخي
 هنأ ىلع ديدحتلاب فّصوي رعاشملا هزوعتو ٌدراب لجرلا نأ ساسحإلاف

 ِءيس الو «سنجلا ءارو ل ان هنآ ةيحان نم نامأاللاب رعشت دق

 نأ - ةّيوثنأ رثكأ اوحبصي نأ ديعب نمز ذنم اوملعت لاجرلا نووغملا .رخا
 نريئانغلا ءارعشلا .مهفادهأ تاويحب نيّمتهم اودبي نأو .مهفطارع اورهظي

 453 e نيتجيتارتس مالا ةيشاشهلاو فعضلا .

 يف سراي يذلا
 هاجت تاقو 1 مّضعم

 نيك اسما ءانجسلا

 ىف لونجتسيأ يدنا

 نم نومرحیو نيزانز
7 

 هينا هدف
 .ءاسنلاب ع اتمهسالا

 هدهك بثالاح يف

 تاجوز إف
 ءاسنناو تاجا

 وأ 5 ا ةطلسب

 ين ىناوللا ةعلقلا تارمأ

 برح ءانجس هيد

 مهنيّطعيف ةقفشلا

 نهبتح نم اءزج

 صضحم نم عفادب

 ..ةمحرلاو ناسحإلا

 لماعت اذنكم .٠

 «نيناجتسلا تاجوز

 ةعلقلا تارمأو

 تاي برخو تاليبنلا

 نهئانجس

 مهنوك نم ا

 نع نوفقوتي ال مهنإف
 تازخوب روعشلا
 وه املثم امامت ,ةيغرلا

 لضفأ يم مهلاح

 دك ألا .. .مهمايأ

 دهشتسأسف هلوقأ م

 يتلا ةياكح ا هذهب

 نقباكلا اهب ينربخأ
 دئاق «ويلويب
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 «ةيخارشلا كلم ا

 دق تنك يذلاو

 نم رثكأ هنع تل

 يف ناك دقل .ةرم

 ربكألا مكاح ا ةمدخ

 ي ىدلا اسنرفل قباسلا

 نيارول هلئاع نم ناك

 هب ًاقلعتم ناك يذلاو

 ناك امنيب .ةدشب

 ليل ةر تاذ رحبي
 ىلع ةطلام نم هدیس

 ةيعارش ةنيفس نتم
 فطحل دفف «ةيثرح

 «ةيلقص نفس لبق نم
 ىلإ ٍريسأك ليحو
 یف يرامأ هعلق

 نجس ثيح ؛ومريلاب
 ةريفح ةنازنز يف

 قوف ةقيتضو ةملظمو
 لشوتو ,ةداعلا

 لالخ ديدش لکشب

 متي یکز رهشأ ةثالث

 .(هحارس قالطإ

 ديعسلا ظح ا لضفب

 «ةعلقلا مكاح إف

 ءاكابسإ ناك يذلا
 نيتنبا هيدل ناك

 نأ دعب «ناتللاو

 ناو رهو هام
 موي تاذ الط فو

 امهدلاو نم ًانذإ
 هلل ًاماركإ «هاروزیل
 امهاطعأف ؛ميحرلا
 نع اذهب مايقلل نذإلا
 ًارظنو .رطاحخ بيط

 ؛ةيجيتارتسالا هذه نقتأ نم لَوُأ اوناك ىطسولا روصعلا يف (رودابورتلا)
 ركشب مهسيساحأو مهرعاشم نع اورتع ءءاسنلا فرش ىلع ًاراغشأ اوبك

 يواكشل نوعمتسي مهو «ّنهتاقوشعم عٍداخَم يف ٍتاعاس اوضمأو طرفم

 ؛فيعضلا رود اوبعلي نأل مهدادعتسا لباقمب .نهتّيحور نوبرشتيو ءاسنلا

 .ّبحلا قح رودابورتلا قحتسا

 يف ءاظعلا نيوغملا نم ضعب .ليلقلا ىوس نيحلا كلذ ذم ريغتي 7

 فررصتلا ةميق اومهف «نوتغنيللإ قودلا «ويزنوناد لييرباج را خيراتلا

 .ةدحاو ةبكر ىلع عكري يذلا رودابورتلا لثم ةأرملا ءازإ ةّيدوبع ةقيرطب

 دق الور لق امن معنألا كبناجل نانعلا قلطت نأ لالخ نم نوكي حاتفملا

 (ءايحلا يأ) يذلاو «رخآلاو نيحلا نيب ءايحلل ًاضرع نّمضتي دق اذه .تاكمإلا

 - جرلل ةبسنلاب ةياغلل وغم ِكيتكتك دراجيكر يك نيروس فوسليفلا هربتعا

 نم مغرلا ىلع  ركذن .قّوفتلاب ىّتحو لب ةحارا ًاساسحإ ةأرملا حنمب وهف
 هنم ديثك ؛بولطملاب يفتس لجخلا نم هح الد عش لك نقب نأ كلذ

 ملا موقت نال فاطم ات ئنقارظتطتت اه نم فرغ «فدهلا يشر
 .هلمكأب

 هساسحإب قلعت ام ًابلاغ هدنع نامأاللا نماكمو لجرلا فواخم

 ةبعالتم نوكت يتلا ةأرملا لبق نم ٌدّدهم هّنأب رعشي ام ٌةداع رهف ؛ةلوجرلاب
 .مزاللا نم رثكأ ةرطيسلا مامزب ةكسمم نوكت يتلاو ءغاطو حضاو ٍلكشب

 بعل لالخ نم نهتابعالت نيطغي فيك خيراتلا يف تايوغملا مظعأ تفرع

 يف وش وس ةروهشملا ةّيظحملا .ةّيلوجرلا ةيامحلل جاتحت يتلا ةريغصلا ةاتفلا رود

 اهلعجت ةقيرطب اههجو ىلع جايكاملا عضو ىلع تداتعا ءةيدقلا روصعلا نيص
 نأ اهنأش نم ٍةقيرطب يشمت ًاضيأ تناك .ةفيعضو ةبحاش ديدحتلاب ودبت

 تناك رشع عساتلا نرقلا نم لريب اروك ةميظعلا ةيظحملا .ًةفيعض ودبت اهلعجت
 نط نييك و ا ع .ةريغص ٍةلفطك يفرح فرصتتو سبلت
 .ةايحلا يف رارمتسالاو ءاقبلا لجأ | نم لجرلا ةّرق ىلع دمتعت اهنأب ع ءابطنالا

 نعفريف «ةيكيمانيدلاب مكحتي نم نه ءاسنلا تناك ءةلثمألا هذه لك يف
 كيتكتلا اذه لعجل .رمألا رخآ يف هدابعتسا لجأ نم هتلوجرب لجرلا ساسحإ



 لالخ نم السلا نم درج

 ةعيرسو ةيامحلل ةجاح يف ودبت نأ ةأرملل يغبني «هجو لمكأ ىلع ًالاكف

 (هتوزن وأ هاوه) هملح لجرلل كلذب حنمتف ؛ءاوس ٌدح ىلع يسنجلا جايتهالا
 .ىصقألا

 اهجوز ىلع ةرطيسلا تزرحأ «نويلوبان ةجوز :نيفزوج ةروطاربمإلا
 ةطاسلا كلب اقحال تظفتحا .بوسحمو سوردم جنغ لالخ نم ًاركاب
 0 ام ةداع .عومدلل - ةءار شا ہئادلا اهمادختسا لالخ

 ىلع ىقبن ن ع :انرعاشم ىلع رشايم ر را تا نكي مهد يقر

 - عومدلا فاقيإل ءيش يأ لعفنس ام ًابناغو :فطاعتلاب رعشن نحن .دايحلا

 ال زكشب لاق اعف كيتكت وه بيحنلا .ةداع اهلعفن ال / يتلا ءابشأالا تلد نفاع

 0 ةداع دجوي .ةياغلل | اير ئاد نوكي ال بحتتنملا ّنكل ٬قدَصُي

 بعالتلاو «نيثمتلا نم رصنع ًاضيأ دجوي نأ نكمملا نم نكل «عومدلا فلخ

 ليت ا اذهب فدهلا ّسحأ اذإو) .نّيعم ريثأت قيقحت لجأ نم

 بلا يف ةياغلا ن

 دق نوكي

 لوح وغم ٌءيش دجوي هّلإف ,عومدلل ةيفطاعلا ةمدصلا نع ادع (.هيلع َيِضُق

 كلت ّنِإف ليفروت تفشتكا امكو .صخشلا يعن نأ ديرن نحن .نزحلا

 ضعب يف ءاكبلا ىتح وأ ,نزحلا عانطصا .بح ىلإ لوح ام نعرف عر

 ةراهم اها .رجرلل ةبسنلاب ىّتح «ةميظع ةّيجيتارتسا E هيدل «تاقوألا

 اهبتك ىتلا نايرام ةّيسنرفلا ةياورلا ىف ةّيزكرملا ةّيصخشلا .اهمّلعت عيطتست

 لعجتن اهيضام نم نيزح ِعيشب ركفت تناك ءرشع نماثلا نرقلا يف وقيرام

 .رضاحلا يف ةنيزح ودبت وأ يكبت اهسفن

 ت امترل .ةبساتملا ةظحلل اهرخّداو ىدصتمم لكشب عومدلا مدختسا

 لايح 3 امدنع 0 «كعفاودب ككشم هّنأ دول 2 امدنع ةظحللا هذه

 / 000 9 ادب اذإ توج ف عرفو وكل رجالا صخشلا 5

 .اهنم ٌسوعيم حجرألا ىلع كتّيضق َنإف «معطلا نومواقي مهن

 رثكأ حومطلا رهظمب ر وهظلا يّدؤي «ةّيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا يف

 اذل ؛كفاخت سانلا لعج ىلإ مزاللا نم رثكأ هسفن كلامتملا وأ «مزاللا نم
 يفخيس ةدحاو ٍفعض ةطقن راهظإ .معانلا كبناج قر نأ يرهوجلا نم هنإف

 455 ٠ نييجيتارتسالا ةيشاشهلاو فعضلا

 ناک باكا نأ

 ضر ًاليبن ديك اب

 : جيعح عسل

 ةهيدبلا رضاحو

 ام دشأك نا
 ناك دمف «نوكي

 مهبسك ىلع 1
 تناك“ 0 ؛هقص ىلإ

 هن هب انماق ةرايز لأ

 دق قالطإلا ىلع

 هك يبا نإ ترا

 هتنازنز رداغي لاب
 6 تاو ةسئابلا

 يال حانج يف

 ىق ١ داو , لوقن دح

 ملو . لاضفا لماع

 عيش 0 اده نكي

 اتلصحو الصوت دشف

 ايتأتل نذإلا ىلع

 موي لك هايرنو
 ه .هعم نداحتتو

 ِءيش لك ثدحو
 ا ج لکشب

 كلت يف هنأ ركل

 الك تحبصا / ءانألا

 يف ةعقاو نيتنثإلا
 نكي مل هنأ ولو «هبح

 اناك امهو «هيلإ

 نيتليمج ن رودس

 نود ءاذكهو .اًدج

 ةيئاكمإب ركفي نأ
 نجس ةرتف تثودح

 نحو أ هيساق ةيفاضإ

 الا لب «توم ا

 ءازإ ءارغإلاب ًارعاش



 ءاوغإلا نف ٠ه 6

 هنإف «تارطاحم ا هده

 سب نيتاتفلا عاتمإ

 ٍةوهشو ةبيط
 همم .ةيتسامح

 ی نود علا هذه

 ناك ذإ .ةحيضف

 يف ةياغلل ًاظوظحم
 ةينامث ةد اذه هحتف

 ءاهلماكب رهشأ
 ةيأ ف مل تدب

 لالحن ةتبلا ةحيضف

 الو «تقولا كلذ

 (جاعزإ الو ءضرم
 وأ ةأجافم ديا او

 ىلع فّشكت

 نل .قالطإلا
 اتناك نيتفيقشلا

 مهاب ىلع ل اعفلاب

 امهنيب اميف دج ديج

 دي غلاب مركب اتمدقو
 امهضعبل نوعلا
 لك تبعلو ضعبلا
 رورسب امهنم ةدحاو

 سراح ا زود
 مل ثيحب+ «یرحالا

 ةيأ ادبأ ثدحن

 و . ةئيس ةفداصم

 ناك هنوك <« «يل

 E ٍميمح ا يفيدص

 يف اقلطم عقمتسي مل

 لمي ةيرح “ایا ر ٹکا

 هذهك ةميظع ةيلست
 ةسامحب رعشي وأ

 ةوهش وأ ةرارح رثكأ
 هيلع وه اع اهل ن اضفأ

 مظعأ .ًاضيأ حجنتس عومدلا ىتح وأ ةفطاعلا .تابعالتلا نم ديدعلا

 باطخ لأ يف .ةّيحضلا رود بعلت نأ وه قالطإلا ىلع ًءاوغإ تاكيتكتلا
 ت کهف اد کل ةعَسَوُم طخ يلليئارزد رّضح «ناملربلا يف هل

 ٍءيش يأ عامس نكمأ داكلاب هنأ ةجردل ديدش بخصب تكحضو ةضراعملا

 ىف سلجو ىهتنا امدنع نكل .هلمكأب باطخلاب ىلدأو هقيرط یش .اهنم

 باضخلا دأب هوربخأ هءالمز نأ الإ .زخُم لكشب قفخأ دق هلأب رعش هدعقم
 وأ رّمذت ول لشفيس ناك باطنخلا .ةّدشب لعد يذلا رمألا رهاب ًاحاجن ناك

 عقوم يف هسفن عضو «لعف امك امدق هيضم لالخ نم نكل ؛ملستسا

 رمالا «هنيح يف هعم اوفطاعت ابيرقت عيمجلا .ةّينالقعالو ةيساق ةبصعل ةّيحضلا

 سفنألا يوذ كموصخل كتمجاهم .لبفتسملا يف ٍديج لكشب همدخ يذلا

 یھتامدص ّصتما كلذ نع ًاضوع ؛ًاضيأ أاحيبق ودبت تلا نا نك ةميئللا

 نم ةيفطاع ٍةباجتسا يف «كبناج ىلإ ٌفطصتس ةماعلا .ةّيحضلا رود ُبعلاو
 .ريبك ٍقاطن ىلع يسايس ءاوغإل ساسألا عضت نأ اهنأش

n 

 اثم ناك اذإ نكل «ةرتسمل  ليمج ا هجولا ىلإ رظنلا نإ .ةبئاشلا :زمرلا
 هجولا لعجي ام «ليمجتلا ةمالع «ةريغصلا ةماشلا اهنإ .ةبهرلا نم ًاليلق ىّتحو لب :دوربلاب اروعش انيدل فلخي فوسف موزللا نمرثكأ

 اهجاتحت تنأ .كيئاوش لك يفخت ال اذل . ايزيخمو .اناسنإ
 .ةنونح او ةقيقرل اا رعاشم ا ريثثو كحمالم فلق



 دج و

 باللقنالا
3 

 نأ ًامئاد كيلع ؛ءاوغإلا يف ءيش لك وه تيقوتلا

 يف عقي يذلا صخشلا .كرحس تحت كفده خوقو ىلإ ريشت يتلا تامالعلا
 , صخشلا فعض طاقن نع ىضاغتي ألا ريع تكلا

 دق «ىرخأ ٍةيحان نم «ينالقعلا ءيوغملا ريغ صخشلا .ببَحُم ٍءيشك
 تمس طاق عا تنا .ةقفشلل ة ريثم ةّيفطاعلا تاراجفنالا وأ ءايحلا نُ

 امهم «ةيئاوغإ ٍةميق ّيأب ىلحتت ال ةنيعم
 لاجرلا تح رشع عباسلا نرقلا نم ولکنال يد نونين ةميظعلا ةّيظحملا

 نايحألا ضعب يف نكل .مهتيصخش نم (يتيقر) ٰيرط بناجب نوعتمتي نيذلا
 لکشلاب هيحت ال اهنوك ن م يكتشيف «موزللا نم رثكأ طتشي لجرلا ناك

 هتنماعم تعيسأ دق هنوك نم وأ أ ءاّدج ةلقتسمو ٌةبأقتم اهنوك نم وأ ءيفاكلا

 «(رحسلا) ةذيوعتلا رسكي نأ هنأش نم اذهك ًافّرصت ّنإف نونينل ةبسنلاب .مِلظو

 ت اهدنع تناكو

 دحج

 .بحلا ىف ًاعقاو فدهلا ناك

 ؛جايتحالا لا «رمذتلا .ةعرسلا هجو ىلع ةقالعلا يهنت

 بفعض طاقنك سيل كفادهال فّشسکتتس ةيعاو ةروصب و راردتساو

 كإف اذل .ةيبلسلا ةّوقلا نم عون قيقحتل ةيبعالت ٍتالواحمك امنو ةرحاس
 طرقت نأ نود «قذاحو ئفخ لكشب اذه لعفإ ,ةّيحضلا رود بعلت امدنع

 يتلا كلت يه ديك ونلا قحتست يتلا ةديحولا فعضلا طاقن .هنع نالعإلا يف

 و عفت نأ بج ىربخألا علا طاق ن 3 طيرك رك هالو

 457 .٠ نييجيتارتسالا ةّيشاشهلاو فعضلا لالخ نم السلا نم درج 5 اعل اا اا :

 س
 2 کتب جس حجب لأ

2 0 0 

 كأ ملو ءاسعانم و ج

 1 2 .1 - ,/ .٠

 هنا ىلا ےا ےب سا
 و 7 نات

 0 7 ےس

 كا ےجسا ملم
~~ - 

 م 1 ا
 ک١ ,۔ادح یا ہھی
 8 9 هوو

 دهسا نعمل ع قولا 01

 ةيئامث ةد لعفلب
 س

 نر ا م
 تديع لا ىلا .رهشا

 لوب ام ةندهلا

 ع 1

 يرنصو وطار بملأ
 ¢ اسل رف كاف الا

 نيعاس عيب :/ عيسج

 قلطاو مهنانازنز
 هنأ م سفأ .مهحارس
 لك يف ن رخ مل

 نزح ام رثكا هتايح

 هنجس هترداغم یدل

 هنأ ريع ءاذه ليمج ا

 ةروصب اتیزح ناك
 نيتاه ةرداغن ةيئاشتسا

 .نيتليمجا نيئاتفلا

 امهل ًانيذم ناک نيدللا

 اربع ناتللاو ريثكلاب
 لاكشا لك نع

 ةنكمملا ةعوللا

 احل

 .موتنارب يد رونعيس 3

 تاديتسلا تاويح

 «تابيهلاو تاليمجلا

 رأ .يا ة همج رت

 نوا
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 يلاثملا مهولا  قئاقحلاب ينامألا طلخا

 نع سانلا ضواعي يكل
 ناب یم اح ىف تالا

 نوليختي مهو ةضقيلا مالحأ يف مهتقو ن E ےک

 اذإ .ةيمارغلا صصقلاو حاجنلاو ةرماغم اب ًائيلم ًالبقتسم
 قيقحن نوعيطتسي كلالخ نم هنأب مهولا قلح كرودقم ناك

 متهما نم .كتمحر تحل مهتعضو دق نوكت اهدنعف مهمالحأ

 يذلا لايخ ا جيردتلاب ل اکو «مهتقث بسكتف «نآَتِب ادبت نأ

 وأ اهطابحإ مت دق يع ا ةيرسلا ينامألا فدهتسا .مهتابغر عراضي

 مهتردق ًايسْفْمو ءاهب مكحتلا نكي ال رعاشم كلذب أك حم ءاهعمق

 نع ًاريثك ديحي ال يذلا كلذ وه ىلاثملا مهولا .ةمكاحا ىلع

 ريسلا هبشي وهف «يقيقح ريغ e هيدل امإو «ةقيقح ا
 كابترالا نم ةجرد ىلإ نيول لوأ . .ملح ا ءانثأ

 نيرداق اهدنع نودوعي ال ثيحب طبُحَش طبختلاو

Eةقيقح ا نيب ام  

 2 مهو 0



 دسجلا يف يذلا مهولا

 ىعدُيو نيرشعلا رمعلا نم غلبي يسنرف باش - 21964 ماع يف
 ةّيسنرفلا ةرافسلا يف بساحمك لمعيل «نيصل ۱ ,نيكب ىلإ وكسيروب درانرب

 «يسنرفلا فيرلا يف اشن دق ناك .رّوصت امك نكت مل كلانه ىلوألا هعيباسأ
 تذحخا .نيصلا ىلإ باهذلاب فلك امدنع .ةرماغمللاو رفسلاب ملحي وهو

 نكل . واكام يف رامقلا راكوأ نع نعو «ةمرحا ةنيدملا نع ٌروص هنهذ يف صقارتت

 نيتنيصلاو نييبرغلا نيب كاكتحالا ناك ثيح .ةّيعويشلا نيصلا تناك هذه

 طالتخالل ًارطضم وكسيروب ناك اذل .ةلحرملا كلت يف ليحتسم هبش

 ال) ةيئاصقإ ةعومجم اوناك مكو «ةنيدملا يف نيميقملا نيرخآلا ورال

 مدنو «هتدحو تمظاعت .ةّلمو (ةورث وأ ةلزنم اهنود مهبسحت نمب طلتخت

 .ليحرلل ططخلا عضوب أدبو .(ةفيظولا) فيلكتلاب هلوبقل
 ىلإ وكسيروب انيع تّدشنا «ةنسلا كلت داليم ديع ةلفح يف 2ٍذئدنع

 هذه نم يأ يف ينيص يأ ىأر دق نكي مل .ةفرغلا نكر يف ئنيص ٌباش

 ًاظّمحتم ءاريصقو دملا فيهأ ناك :هابتنالل ارسآ لجرلا ناك .تابسانملا

 مّدقو وكسيروب ىضم .باذج روضحب عمتي ناك هّتكل «ءيشلا ضعب
 ةينيصلا اربوألا صوصنل ًابتاك ناك هوب ياب ياش ءلجرلا نأ نيبت .هسفن

 نش نا ةسداسلا يف ناك .ةيسنرفلا ةرافسلا نم ءاضعأل ةينيصلا مّلعيو

 ؛وکسیروب رحس هب قلعتي ام لک .ةقالطلا ىهتنمب ةّيسنرفلا ثّدحتيو «رمعلا
 بغرت تنأو ككرتي ناكو «ًاسماهو ًامعان ,ىقيسوملاب ًاهيبش ناك هتوص
 رص هنأ الإ داع ًالوجخ ناك وكسيروب نأ نم مغّرلاب .هنع ديزملا ةفرعمب
 يصوصخلا هسّردم نوكي نأ نكمي وب ياب لعل .تانوفيلتلا ماقرأ لدابت ىلع

 .ةينيصلا ةغللا يف

4061 

 نوناج او نوقشاعلا

 «هجاتهم ةغمدا مهيدل

 ةبصحن کک

 رك شح اهنأ

 عمت م رك

 نأ ئداهلا قطن ا

 .هرمع يف بع و تسي

 «ريبسكيش مايليو -

 د ةليل ملح

 فيص

 ناك صخش ...لثم
 مل .مويغلا نم لزن دق
 ال ناري نكي

 هنآ لوقت 7 نأ ع يلتست



 رماغو ءاضبأ 583

 ضرألا لهأ ةايح

 ءوكسيروب درانرب -
 هيمارغ ةقالع يف

 لجألا ةريصق

 رلداو سيوج

 ا ینا روا بع
 اد كلذو ةيناث

 يتنانأ طب اض صخشب

 مزاللا میسوو باش
 «كيريديرف دارنوك
 بلط يذلا
 ةنيدم يف اهتدعاسم

 نم دارأ .يللوين

 نأ [تربانوب) نیلواب

 ىلع اهريثأت مدختست

 قلعتي امبف نويلوبان
 دونج ا ديوزتب
 نييتسنرفلا
 يف مهتاجايتحاب

 راثأ .ةيوبابلا ندم ا

  كاه ديحولا يبرغلا ناك وكسيروب .معطم يف ماّيأ ةّدع دعب ايقتلا

 شم ناك وب ياب نأ نبت E م ةهكن دجوي اريا

 ةلالسلا عم ٍتالص تاذ ٍؤرسأ نم رّدحتيو ةينيصلا تاربوألا يف ًاروهشم

 ٍةرظنب اذه لاق هّنْكل .لاّمعلا نع ٍتاربوأ بتكي ج بصأ نآلا .ةقبالا ةمكاحلا

 ملاعم هيري وب ياب ناك ثيح .مظتنم ل ءاقتلالاب ادب .ةيرخسلا نم

 تناكو ياعبب ملكي وب یاب ناک دف قا کتو تخ دکب

 كايرخأ ءانثأو ءاهنع همالك ءانثأ يح جرخت اهتأكو ودبت ةّيخيراتلا ليصافتلا
 هيف قنش يذلا ناكملا ؛لاثملا ليبس ىلع لوقي ناك ءانه .هتاملك نييزتل هيدي

 هّصق ربخيو ةعقبلا ىلإ ريشي ناك امنيب «هسفن غنيم ةلالس نم روطاربمإ رخآ
 مدخ انؤتل هيف انلكأ يذلا معطملا يف لمعي يذلا خابطلا ,وأ .تقولا سفن يف
 ىرحأ ٍةّصقب كلذ عيب ناك مث نمو هريخألا روطاربمإلا رصق يف ةّرم تاذ
 ام ابلاغ ثيح نیکب اربوأ يف ةايحلا نع اشيا فد وب ياب ناك .ةعئار

 .اهب نورهتشي نايحألا ضعب يفو «ءاسنلا راودأ ءادأب نوموقي لاجرلا ناك

 .اديقم بناحألاب نيتنيصلا لاصتا ناك .نيقيدص نالجرلا حبصأ
 لوؤسم لزنم ىلإ وب ياب بهذ ةيسمأ تاذ .ءاقتلالل ًاقرط اند ميت

 مهربخي وب ياب ناك امنيب عمتسا .وكسيروب تتار «هلافطأ سّرديل يسنرف
 0 ةعفاي هاتف قوتت :ةّينيصلا اربوألا نم ٌهَّصق يهو ««ةشارفلا ةّصق» ب

 اتجاو .يبصك تركدت .كانه نابقُي ال تايتفلا كل ؛ةّيروطاربمإ ةسردم
 9 يه بذجنتو ءاهبح يف اهل ٌليمز عقي .ةسردملا تلخدو «تاناحتمالا

 ّيواسأم لكشب ةّصقلا هذه يهتنت .ةاتف رمآلا مقاو يف اهتأب هربخت اذل

 ٍلاعفناب ةّصقلا وب ياب ىور .صصقلا هذه مظعم ةلكاش ىلع (ّيديجارت)
 .اربوألا يف ةاتفلا رود بعل دق ناك عقاولا يف ؛يداع ريغ

 ياب داع ءةمرحملا ةنيدملا تاباوب مامأ نائّدحتي اناك امنيب «يلايل ةّدع دعب

 ةّصق .يهجو ىلإ رظنإ ءّيدي ىلإ رظنإ» هل لاق ذإ .«ةشارفلا ةّضق» ىلإ وب

 يكيتاماردلاو ءيطبلا هبولسإب هل حرش «.ًاضيأ انأ يتصف يه كلت ةشارفلا
 ابا ناك نيصلا ىف يفو .نيتنب اناك هّمأ امهب تقزر نيلفط لّوأ نأ ءاقلإلا يف

 نأل بألا رطضيسف ءألفط ثلاثلا دلولا ناك اذإ ؛ريثكب ةيمهأ 0
 - ةفئاخ تناك ّمألا نكل .ىرخأ ّبنب :ثلاثلا لفطلا َمِدَق .ةيناث ةجوز

 :(ةيادلا) ةدّلوملا عم ٍقافّتا دقعب تماقو «ةقيقحلا فشك اهعم عطتست مل



 ه يلاثملا مهولا - قئاقحلاب ينامألا طلخا

 ثلاثا لفضلا .ساسألا اذه ىنع ىَيرْيَسو ءايبص ناك لفطلا نأ نالوقيس

 فردطتلاو ةبارغلا يف هياغ ءايشاب موقت نال ةطدمسلا ربع وب ياب تدّطضا

 ودبتل اهرعش تفتن «ةيمومعلا تاماكخلا ادا مدختسن مل .اهسنج 0

 هال يادعصلا نفتو ىصصقلاب ۇكى رۆ رحسنا .علصت تناک اهنأ ول امك

 ةو يف يبصلا رارغ ىلع وب يابن باذخ الاب هسفن ةرارقب رعشي ناك

 وذ توصلا «ناتريغصلا كاذديلا ءاموهفمو ًاَيقطنم ِءيش لک ر اص نآللا .ةشارفلا

 .ةلدابتم رعاشملا نأ ادبو ءاهجبح يف عقو دق ناك .قيقرلا قنعلا ءةيلاعلا ةربنلا

 عم ناماني اراص ام ناعرسو .وكسيروب ةَّقش ىلع دّدرتلاب وب ياب تأدب

 رصلا يف ءاسنلا نكل «هتقش يف ىتح .لجرك سبلت تّلظ .ضعبلا امهضعب
 لاجرلا سبالم نيدتري ّنك

 يتلا تاينيصلا ءاسنلا عيمج نم رثك أ

 ّدح ىلع ةثونألاو ةراثإلب فص هيدي هيجوت يف ٌبولسأ اهلو ءايحب ىّلحتت
 لك ناف ءاهعم نكي مل امدنع .ًاققعمو ًايسنامور ٍءيش لک تلعج .ءاوس
 مست ةقالعلا لعج ام .هنهذ يف رت تناك ةءاميإ لكو اهتاملك نم ٍةملك

 ارس اهايقبي نأ امهيلع بجوتي هّنأب عقاولا ناك ةراثإلا هذه لكب

 اا فدصتت وب ياب تناكو لاح ى

 تتناك. زيزرسل 0 ھار دق ناك

 .وب ياب لوح رودتو عجرت هراكفأ تلظ نكل «ىرخأ تاقالع ماقأ .سيراب

 دق نوكي نأ لبق .اهعم لاصتالا دقفو «نيصلا يف ةيفاقثلا ةروثلا تعلدنا

 اذإ اميف ةركف ىندأ هيدل نكي مل .امهلفطب ٌةلماح تناك اهّنأب هتربخأ «رداغ

 قيرط نع رټد 1969 ماع يفو ءاهب هسوه دادزا .ال مأ دلو دق ناك دولوملا

 e يف قئرخأ ٌةّيموكح ةفيظو ةليخا

 هترايز یدل هيلع ناك ام رثكأ ًاديقم نآلا بناجألاب لاصّتالا ناك
 اتي تلو لق شاك اهنأر قريشا وب نقاب رثأ بّمعت رمأ رّبدت هّنكل «یلوالا

 يف بناجألل يمانتملا هركلل ًارظنو ءوكسيروب هبشي ناك هّنكل 21966 ماع يف

 ةيئانو ةلوزعم ةقطنم ىلإ هتلسرأ دقف ارس اهسنج ءاقبإل ةجاحلاو «نيصلا
 ترأ .تام دق نوكي هلعل - هد را يلح تو :ايسور برق
 انه ايقتلي نأ ارّيدت .هباشتلا ضعب لعفلاب ىأرو « .يبصلا نع ًاروص وكسيروب
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 باجعإ روغلا ىلع

 يشم سوينا
e 1 F 

 ی هقيدخحلا ل وج هعم

 ىلإ اولصو نأ

 .هيرحصلا ةقيدخا

 ءهنرماو كانه تفقوت
1 0 5 

 هينيك يف رش صو

 ہجر نُ 3 رض و معي
 هَ 3

 ناک أنه نرسم عت ق را أع ل

 يف عاجلا ر ی
 كيح ىلاتلا م ويلا

 نوكي نأ کہ

 هبيط ارابحنا اهتبعجب

 طباضلا
 نحيا هلت . 1

 ی
0 

 فشك ...افرصنم

 هتارکذ م يف
 ثدح ام ليصقغتلابو

 عم نوا هئامل دعب

 ةعاسلا ىف»و ه :نيلوأب

 برس ءاهيلع قتلا

 «يليون ىلإ ادّدجم
 ىقيرط يف تيشمو

 ىف ررغملا ناكل ا وحن

 تنقوو ةقيدخ ا

 نكي مل .ةيرخصلا

 ليوط ثقو ىضم دق
f 

 ةديس ترهظ امدنع

 لكشب يىنديحو يمامأ

 ربع ىنتداقو فيطل

 ةيرخصلا ةقيدح ا



 ءاوغإلا نف 4 .٠

 دجوي ناك ثيح

 فرغ ةّدع كلانه

 رخاف مامتحو ؛ةقورأو
 , :غئار بولاص يف
 ةذحنا ةرماغم ا تناك

 ٍءيشك ىلإ ذافنلا يف

 «ةياغم ا یک ار

 ةياكح لثم ان

 ةظحللا يفو «ةيفارخ
 لعاستأ تنك تلا
 امنع بجتعت يف اهيف
 ةليصح ا س

 ةيدترم قارما تلحد

 ًافافش ًاصطق 7

 باب نم ةياغلت
 تبرتقاو «يتبناج

 ياابو يک
 اذإ امتع ةماستباب

 . كانه ينوك تبعا

 روفلا ىلع تزيم

E 
 ناک يتلا «ةليمجا

 يالا ب لكل
 لك لبق نم مري
 تاكرح نم ةكرح
 اهدي تدم .بوثلا

 تلاقو اهلبقأ يكل يل

 ىلع سلجأ ناب يل
 .اهبناجب ةكيرألا

 نكأ مل ديكأتلاب

 هذه يف يرغُلا
 كلذ دعب ...ةثداح ا
 نيلواب تماق ةهريب
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 مث نمو «تلت يتلا ةليلقلا عيباسألا ربع كانهو
 ناك :ةركف سيروب ترصخ

 نع هعنمت E د دا و .ةّيفاقثلا ا

E Uنیت ويشلا لاف قئاثو قرسي 92 5 ام  , 

اقتلا ثيح «نيكب ىلإ وریت وعدملا «نبالا َيِعدّتسا
 نآلا ا ا ه

 هنوك ةشعر «ةيرغملا وب ياب وکر ةايح هقيوألا ةينالث ةرماغم تألم

 .اسنرف ىلإ هم: ةذخأر نأ دارأ يذلا «يعرشل ثلا ريغ لفطلاو اما

 لواح تلت يتلا تاونسلا ربعو 1972 ماع يف نيكب وكسيروب رداغ

 دعب اريحا كلذ يف حجنو ءاسنرف ىلإ هنباو وب ياب بلجي نأ روكتم لكشب

 تاطلسلا ّنأ الإ 1983 ماع يف ةلئاع ةثالثلا حبصأ ثيح ؛نمزلا نم ٍدقع

 ةّيمسن د ةّيح راخلا يف ٍلوؤسم نيب ام ةقالعلا هذه رمأ يف تباترا ة ةّيسنرفلا

 سس .وغشتكا تاقيقحتلاو تايّوحتلا نم ٍليلقبو ( ينيص ٍلجر نيو

Eناك يذلا لجرلا :عّورم فارتعاب ىلدأ ام ناعرسو ‹لقثعا  

 صحفي ترماف ةيسنرفلا ت تاطلسلا تكبترا .ةأرما عقاولا يف ناك هعم ن : كي

 عضو .ًاساسأ !ونَ امك يأ كلذ ريغ ء يس الو الجر ناك ؟وب ياب

 نجسلا يف وكسيروب

 ًاعنتقم لظ هّنَأ الإ ,قباسلا هقيشع فارتعال وكسيروب عامس دعب ىتح
 نأ هل فيك - ةميمح ا امهتقالعو «معانلا اهدسجف .ةأرما ناك وب ياب داب

 ليلدلا نجسلا سفن يف عدوأ يذلا 0

 دق هنأ كردأ ءوكسيروبب وب ياب اهيف ىقتلا يتلا ةظحللا يف .ريسفتلا

 يتلا ةقيرطلا .ًاسئايو ءامكس ءأدحوتسم ناك وكسيروبف .ةّلاثملا ةيحضلا دجو

 يئانث وأ ءالثم نوكي نأ ًاضيأ لمتحملا نم هنأ تحوأ وب ياب عم اهيف بواجت

 هذه صخي اميف شّوشتلا نم يناعي ريدقت لقأ ىلع هنأ يأ - ةيسنج لا لويملا
 ناكو ؛هابص يف ةّيلثم ٌتاعقاوم هل ناك وكسيروب إف عقاولا يف) .ةيحانلا

 هذه لايح بنذلاب رعشي ناك هنوك هل

 يف قحب ًاعراب ناكو «لبق نم ةيئاسن ًاراودأ ىّدأ دق وب ياب ناك .تاسرامملا



 قئاقحلاب ينامألا طلح

e 3 0 
 1 و - 2 .

 ةيحاأنلا نم هل ةبوعص لک ل ااه نكي مل دل ءاثنخمو اليحن ناك ؛اهل هئادا

 هرماخي ال لقالا ىلع وا .هذهك ةّصق قّدصي نا هاسع نم نكل .ةّيدسجلا

 ؟اههاجت كشلا
 يف ةايحلا هلالخ نم خفن يذلاو ىب ياب ءاوغإ ىف يرهوجلا نّركملا

 نهذ يف ٌةركف سرغيو ءطبب أدبي نأ ناك «يسنرفلا ىدل ةرماغلا ملح
 ٌةئيلم اا ىلع «تناك يتلا) ةزاتمملا هتيسنرف لالخ نم .ةّيحضلا

 صصقلا عامس 3 اداتعم ر روا لعج «قريثلا ةينيصلا -

 دلا ةمغنلا 3 0

 لالخ نم (ةثونألاو ةروكذلا ةيحان نم) سنجلا ءاعّدا وأ ديلقت ةركف سرغ
 س
 هصف))

 نا الإ رکی مل

 ذئدعب .كلذ عم قيدصتلاب ا ةيكيتامار
 اه

 ناك ««هسنج ةقيقحب» هيف فرتعا يذلا تقولا ىف «.ةشارفلا

 ماكلاب ذي رحبت لق الآ کیو

 نأ دارأ هّنأل اهنع ىماعتو ةككشملا راكفألا لك وكسيروب لهاجت
 اب يلع الهم“ مالا 0 ادعاصف نيحلا كلذ ذنم .وب ياب ةّصق قّدصي

 لصحیل ناملا ن م ًاريثك دك مزلي نكي ملو ؛ةّيرهشلا ةرودلاب هرورم لّثمي راصف : :وب

 هلأ اذه نم مهلا نکل .امهنبا هنأ ىلع لوقعم لكشب هميدقت نکي لفط ىلع

 ام اذهو) اضماغو افا ًاغوارم لظ دقف :.ةلامثلا یتح مهولا رود بعل

 لك ىرحألاب وأ هيضام فلغ امنيب «(ةّيويسأ ٍةأرما نم طبضلاب يبرغلا هعقوتي

 دعب اميف وكسيروب حرش امك .خيراتلا نم ةريثمو ةغدغدم فب امهتبرجت
 يف يننإ الإ «هعم ةّيسنج ةقالع ىلع تنك ....عاخنلا ىّتح وب ياب ينعدحخ»

 ( .ةّيئوض ةنس ةقيقح ا نع اديعب تك يمالحاو يراكفأ

 هدوار ًاملح تناك يتلاو «ةديرف ٍةرماغمب يظح هنأ وكسيروب ّنظ

 هيلا سقم ىلع لصح دقف «يعولا فصن وأ يعواللا يفو .ًاليوط
 او لمعلا لالخ ف «يداملا دعبلا هاطعأو هملح وب ياب دّسج .ةتوبكملا

 ا لا ءايشألا قذدصي نأ ديري وهف :ناراَتت هدوسي ل اقعلا .لقعلا ىلع

 اجلا 3 «سانلاب بايترالل ةجاحب عّتمتي ِهّنإف كلذ عمو ءاهقيدصت
 نأ ٍكدهج ىراصق تلواح وأ «طرفم ٌيحرسم ٍلكشب تقلطنا اذإ .ةّيئاذلا

 ذَعُي نإ ام يذلا «لقعلا يف ذ كاكشلا بناجلا كلذ يذغتسف «ملحلا قلخت
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 7 تباجا ىلا قادما

 سلا ماتا کک ت حب
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 ارناف E رع
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 ىح ىضعبلا انضعب

 امدنع .قسغلا

 كا ىلع ناك ترداغ
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 اددجم دوعا لأب ذعا

 تيضماو بيرق نع
 تايسم 1 نس ديدعلا

 .٠ ةقيرطلا

 ةأرما :تربانوب نيلواب
 ةيحارغ تاقالع

 رثلقم سموم ا نإ

 ًازمر نوكن نأ اهيلع

 بفزعم ريغو امئاع
 تبت الف لماكلاب



 ءاوغإلا نف . 6

 ةلي ا ىف اهسفن
 .اذيأ دیک لکشب

 «ةبرج ى مرکز يه

 لوحتي يتلا ةطقنلا

 ىلإ ملح ا اهدنع

 ىلإ ةفيقح ا وأ ةقيقح ا

 ةقارتلا ءاوضألا .ملح
 اهمسا «یشالتت
 - ىدص درجم حبصي

 ا ءىدصلل ىدص

 دق حجرألا ىلع اهنأ
 فلس نم هتدحنا

 سموملا ةركف .يدق

 يعن اا
 وهو «قشاعلا اهيف
 ةرهزلا هذه متشي

 نأ نود نكل كلتو
 نيأ نم امامت مهفي

 يدنا ريبعلا ىتاي

Eردجي ال اذان  

 نم غورت آلا سموم اب
 ديرت ال يه ؟ليلحتلا
 يه ا فرع نأ
 ×سي نأ اعإو هيلع

 ةيوق نوكت ناب اهل

 ملفا يف .ةلاهفو

 - اهسفن ةقيفح
 ةف نرالا
 حبصت يتلا تامايهلا

 امو .اهوحن ةهجتوم
 تاذ وه هدرت

 هسفن وأ صخشلا

 ب دنا تاد نس الذي ف بحي نکا لو لحن 7
 بيرغ ءيش نم ةفيفط ةسمل نوري (تدرإ اذإ) سانلا عدت امنيب ءةقثلا ينبتف

 ريا :كتّصق ينبت مث . ..همامتها رفتست يكل كنأشب ريثم وأ (ديرف)
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 3 ا و تاالايخلا نآللا حبصتف - ةمنلا نم ًةدعاق تنشأ دق .ةتبدأ

1 

 فاحف قيدصتلاب ةريدج اهب مهتفلغ

 لينقبف ؛فولأملل قراخو تاجا رهام فرست نرو هداف 2

 يذلا مهولاب نوعدخني فوس «ةّينهذلا ةبعادملا نم ليلقو :ريضحتلا نم

 ةيقيقح تاودأ مدختساف :نابسحلا يف نكي مل ٍءيش يأ أرط اذإ .هتعنص

 ا ج ا یر ویا ھا يدل ملا لك
eريغ  

 ت نا كنئاكمإب حبصي ىح «كرشلا يف اوعقو مهنأب رعشت نإ ام .يعقاو

 اولخد دق نونوكي ةلحرملا كلت يف .ملحلا يف كغباف: كيا يضمتو «رحسلا

 نأل رطضم اهعم دوعت ال ةجردل ةّصاخلا مهتاليخمو مهناهذأ يف ًاَدج ًاقيمع

 تالامتحالاب كسفن قلقُت

 ينامألا قيقحت

 ىلع بالقناب «ثلاثلا رتيب رصيقلا ةجوز نيرثاك تماق 21762 ماع يف

 نيرثاك تمكح .ايسور ةروطاربمإ اهسفن تنلعأو ؤفكلا ريغ اهجوز
 لاجرلا ءالؤه سورلا اعد .قاّشعلا نم ةلسلسب تظفتحا اهّنكل ءاهدحول

 ناك ةظحللا لجر 1774 ماع ىفو ««ةظحللا لاجر» «يكيشتنيميرفلا ب

 رغصأو «رمعلا نم نيثالثلاو ةسماخلا يف ٌمزالم وهو «نيكميتوب يروغيرغ

 ناك .رودلا اذهل ةبسنلاب دعبتسم حّشرم رثكأو «نيرثاك نم تاونس رشعب
 رثإ ًانيع رسخ دق ناك دقف) قالطإلا ىلع ميسو ريغو فلج نيكميتوب

 ىلإ ةّدشب اهلججبو «كحضت نيرثاك لعجي فيك ملعي ناك هتكل .(ثداح
 .اهتايح تح حبصأ ام ناعرس .فاطملا رخآ يف تملستسل اهّنأ ةجرد

 هتلعج ىّتح «ةطلسلا ةّيمره يف ىلعأف ىلعأ نيكميتوب نيرثاك تعفر

 بونج يف عقت ةريبك ةقطنم يهو ءءاضيبلا ايسور ما فاطملا ةياهن يف
 ناس رداغي نأ نيكميتوب ىلع ناك ءمكاحك .ايناركوأ نّمضتنو دالبلا برغ



 مهولا - ق دئاقحاب ينامألا طلخا

 ينغت نأ عيطت : ال نيرئاك نأ ملع .بونجلا يف ن ثيعلل بهذيو عر بس رطب

 رب ينو ذأ هقتاع ىلع ذحخأ اذل .ناجرلا ةبحص نع ىلاتلا ةظحللا

 نا تحضوأو مب «(' رجإلا) بيت را يع بو قفاوت مل . نيرئاكل

 .اهدنع EE ئاد لظيس نيكميتوب

 SSE ديعتستو ر ابرح شت نأ يراك ملح ناك

 نا تضرع ءابوروا نم كارتالا جرختو .ةّيسك ذوئروالا ةسينكلا حئاصل

 يناثلا فيزوج ةسّدقْملا ةينامورلا ةّيروطاربمإلا روطاربمإ عم ةلمحلا هذه كراشت
 عيقوت ىلع هسفن لمحي مل فيزوج ن کل «غ روبسبأه لا يمتني يذلا

 يتلا ةدهاعملا

 ١ «1783 ماع ىف مرقلا ةريزج هبش ضب نيرثاك

 تماق اه بف لفت نأ دعب .برحلا يف مهدخوت نأ اهنأش نم

 اکشیو بونجلا يف عقت يتل
 و ناك ا ا RE رم تبلط .اهينطاق مطعم راتتلا نوملسملا

 «تاقرطلا ّقشي ؛قرطلا عاطق نم ة ةقطنملا صلخي - ًالصأ اينارك وأ يف هلعف

 هبش حبصت ىّنح ءاهرهطي نإ ام .ءارقفلل راهدرألا باجي فار ١ ْثَّدَحُي

 .ايكرت ىلع برح نشل ل انمألا ١ عقوملا مرقل لا ةريزج

 تحي ن يكسيتوب ناك نكل «ةفلختم ةلحاق ةقطنم مرقلا تناك
 راش تاهبجلا نم ديدعلا ىلع لمعلل هرارطضال ةجيتن .يّدحتلا
 ناك .كلانه اهقّمحي فوس ىتلا تازجعملا نع ىو رلاب ىشتنا دقف «ةفلتخما

 دجملا) فالسونيرتاكيإ اهيمسيو «ربيندلا رهن ىلع ٌةمصاع سّسؤيس

 قوفت ةعماج نضتحتسو غربسرطب ناس عراضت نأ اهنأش نم «(؛نيرثاك
 نيتاسب «فارطألا ةيمارتم ةرذ لوقح فيرلا يوأيس .ابوروأ يف ٍءيش ّيأ ٌءاهب
 تاذ ةديدج تادلب ّرَمْلا دود عرازم «قرشلا نم ةبولجما ةردانلا ةهكافلا نم

 نع نيكميتوب ثّدحت 21785 ماع يف ارو ةرايز يف .ةرماع قاوسأ
 ًامعفم اهل هفصو ناك دقف - اساسا ٌةدوجوم تناك ول امك ءايشألا هذه

 و نيككشم اوناك اهءارزو ّنكل «ةروطاربمإلا تجهتبا .ةايخاب ةياغلل
 تماقو مهتاراذنإ تلهاجت نيرثاك نأ الإ .مالكلا بحي ناك نيكميتوب

 اهقفاري نأ يناثلا فيزوج نم تبلط .1787 ماع يف ةقطنملا ىلإ ٍةلحر ميظنتب
 ًاًيروف عقويس هّنأ ةجرد ىلإ مرقلا ثيدحت ةّيلمعب ةياغلل رهبنيس هنأ داقتعاب -

 ةلأسملا مظنيس نم ناك «لاحلا ةعيبطب «نيكميتوب .اًيكرت دض برحلا ىلع

 .اهتمرب

 هد ا ةطقنو يمه ولن
0 

 احا ةبهعو «ةبغرلا
 س ا ا م

 .دسجا لامج ىف

zi EN f 
a -اع وال نيل يک 5  
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 كاسم ونا
 ر

2 
 س لق ےک 4
 ةديو

 ةضيهنلا صع

 16 هوي ناك دم ت

 مو سما ةراذأ

 قود هيف بتك يدلا

 ريسلل رتسو الج
 يدا ويلا زه ماو
 هنوج هيف لجكس

 نونا كوزعلا ءاذألا
 نأ هل ادلع ناك ا

 ام .ایإ فقاوم ىعدي

 فقاوم ا هذه تناك

 ملعتنسف طبضلاب

 7 .ليلق دعب

 ىلع دّدشن نأ بجي

 تناك فقاوم ا أ

 ةراظنلل ًاهجتوم اضرع

 نيظوظح او نييوهوم ا
 «ةتوج ... م .طقف



 ءاوغإلا نف . 8

 «ناملكتيو ديملت

 ءازإ ابورطم ناك
 «يرشبلا بلاقلا

 .هيرصاعم دحأ بنتك

 دهاشنا ناك انه

 اماردلل ىجذومنلا

 تناك ىتلا ةيديلقتلا

 ذم ماو ريا اهل
 تايسمأ ىف اهابتك

 انرعد .ةلي نشل ءاتشلا

 ةتوج برقب سلجم

 ةدهاشل نكرنو

 .هفصي امك ضرعلا

 ءايليو اي سلجإو ه

 ...دوتليماه

 نيدس دعب مايليو

 دجو دق

 سركتلا نم ةديدع
 هذه جوا نونفل

 يف ةزيلكنإ انف
 «ًاهرمع نم نيرشعلا

 ليمج هجو تاذ
 يلاشم مسج لكشو

 ىصوأ دق ناك
 ا

 قعيرغإ ير ميمصتب

 يدلاو اصبح اهل

 يم حبصأ
 رشت .(اهصمقت)

 يرزلا اذه ىلع اهرعش

 :هیدنرن نأ دعب

 ىفضت اهنإف «تالاش

 عوتتلا نم اريثك

 ريتال | ره تنازل نأ ؛ كعب ماعلا كلذ نم راّيأ رهش يف ءاذكهو

 .مرقلا يف .لوبوتسابيس ىلإ ءايناركوأ يف «فييك نم ٍةدحرل نيرثاك ترّضح

 .رهنلا لوط ىلع اهتيشاحو نيرئاك رقت ةمئاع روصق عبس نيكميتوب رّضح

 ىلإ دورظني طالبلا لاجرو فيزوجو نيرثاك تناك امنيبو «ةلحرلا تأدب

 ٍتادلب لخادم يف رصن ساوقأ اوؤر دقف «نيبناجلا الك ىلع فافضلا
 يف ىعرت ةححصلا ةيداب ناعطقو ؛ناهدلاب ًاثيدح ةّيلطم نا

 ةفيضن

 ماظنلا ةقيرصب تاقرصلا يف نوريسي نيدلا دونجلا | ا ؛ يعارم نأ

 ةيؤرب ا قسغلا يف . ناكم لك يف نت تناك ءانبلاو دييشتلا تايلمعو

 نعضي يناو اللا تاويسملا تايتفلاو «ةقاّربلا سبالملا تودتري ن يذلا ١ نيحالفلا

 يرئاك و تناك .فافضلا ىلع نصقريو «ٌنهرعش يف روهزلا اک ناو ۳

 ترش - كانه نيحالفلا رقف اهنزحا ثيح «ةديدع تاونس نم ةقطنملا هذه

7 
 ؛ةضنح

 رئاشب ةيؤر اهترمغ دقف اذل .ىرخأب وأ ةقيرطب مهتمسق ريغتس اهّنأ اهدنع
 يلجر هلعف ام ىلإ اورظنأ 0و داقن تفّتعو لیوا ,ريغلا

 ا هذه ىلإ !ورظنأ «(يلع بوسحملا)

 يف اونزن ثيح «قيرصلا لوط ىلع ٍتادلب ثالث يف مئاعلا بكوملا اسر
 قئادح نمض ةّيعانطصا تالالش يذ ائيدح ينم عئار ٍرصق يف ةّرم لك

 ةضبان ٍقاوسأ تاذ ٌىرق ربع اولّقنت َرِبلا ىلع .يزيلكنإلا زارطلا ىلع ةلومعم

 اوضمأ امثيحو .نوحلصيو نونبيف :ةداعسب نولمعي اوناك نوحالفلاو ؛ةايحلاب

 تاضارعتسالا «ءتاصقرلا م ضرعب فحتت مهراظنأ تناك «ةرهسلا

 ىلع قئادح رينت ةّيعانص نيكارب ةّيروطسأ زومرت ةّيح ٍتاحول «ةيركسعلا
 يف «ةلحرلا ةياهن يف ءأريخأ .يبرغملا زارطلا
 ةأجف .هفواخم حرش فيزوج داعأ .فيزوج عم اّيكرت ىلع برحلا نيرثاك
 مهل لوقأ نأ ىتم نورظتني ّيدنج 1000 ّيدل :هلوقب نيكميتوب هعطاق

 ّيود ىلع اوؤرف «ةأجف رصقلا ذفاون تَعوُس ةظحللا سفن يف “!اوقلطنا
 د as ظنا دم ىلع دنجلا نم افوفص عفادملا
 رشلا ه ةيبور وألا ندملا روص هنهذ يف كفرا «ةبهرلاب رظنملا اذه هألم نأ

 تناك .ةدهاعملا ىلع يناثلا فيزوج ًاريخأ عقو دقف ,كارتألا نم رتن يهو
 ىرذ نيكميتوبل اهبح غلبو «ةرماغلا ةوشنلاو نارحبلا نم ٍةلاح يف نيرثاك
 .اهمالحأ قّقح دق ناك .ةديدج

 !تازجعمل

 تثحب ءںوبوتسابیس ىف رصملا



 - قئاقحلاب ينامألا طلخا

 ءفيز ضحم ناك اييرقت هتأر ام لك نأ يف أدبأ نيرثاك هبتشت مل

 ليصفتلا اذهب ًامهو ممصي نأ هلك خيراتلا ربع هدحو لجر عطتسي مل امترلو

 .ناقتإلاو

 ناك مرقلل ًامكاح اهيف ناک يتلا ةعبرألا تاوشلا+ يف .ريسفتلا

 ادوقع مزلتسي لرعنملاو فلش ناکنا اذه نال ليلقلا رجنأ دق نيكميتوب

aاک ةرايز بمس تارا  

 ةفضلا وأ قيرطلل هجاوم ٍءانب ل رك ا

 اعف دق ناك
 هم

 م 2

 ؛رضنخا بوشت يتلا ةقئاللا ريغ ععبنا يطغتل ةّيعانص انا و

 ؛ديمرقلا لثم ودبتل تهد ةلهلهم حاولأ مادختساب ةا فوقسلا تاو

 بايث لضفأ اودتري نأب اورمأ دق اوناك يروطاربمإلا بك ولا مهآر نم لك
 .مهلزانم اومزالي نأب اورمأ نيتسملاو ةزجعلا لك ؛نيديعس اودبي ناو مهدنع
 وصقلا يف ةّيروطاربمإلا ةيشاخلا فاوطت ءانثأ

 ٍتاهجاو دّرجم تناك ينابملا هذه مظعم نكل «لماكلاب ةديدج ىرق تأر

 دقف ءربيندلا ربع الوزن ةمئاعلا ر

 ةّيصق نكامأ نم تقِدقّتسا وأ تئجُس دق تناك ةيشاملا ناعطق .بسحو

 نوحأآلفلا .ةلحرلا راسم ةاذاحمب ةديدج لوقح ىلإ ليللا لالخ لَقنُت تناكو

 اوناك ضرع ّلك دعب ؛هيفرتلاو ةيلستلا رومأ ىلع نِنرمُت اوناك نوصقارلا
EEىلإ ةعرسلا يكب  e0 باك  

 7 هلوقنم 0 ةءولمم تناك ا روصقلا قئادح ا

 دق تناك اهسفن روصقلا .ةنحرلا ءاهتنا نم ماي ةذع دعب تتام يتلاو ىرخأ

 نأ ةجردل ةياغلل عئار ِثاثأب تّسِرُف اهتكل ءّيسو لجعتسم اجعتسم لكشب تیب

 «لمرا ن م تب دق تناك قيرطلا بناج ىلع ٌدعلق ,ظحالي مل ًادحأ

 .ةّيدعر ةفصاع رثإ ةزيجو ةرتف دعب ترْئُدو

 ّنكل ءايكر ت عم برحلا تلشفو فلئاه تراک لوهملا مهولا اذه ةفلك

 ا و د ا .هفده قمح دق ناك نيكميتوب

 ودبي امك نكي مل ٍءيش لك نأ ىلإ ريشت قيرطلا لوط ىلع ٌتامالع هابتنالا
 ايقيقح ناك ِءيَس 5 أ ىلع اهسفن ةروطاربمإلا تّرصأ امدنع نكل

 ءاهناعاعإ ءاهتاعضروأ

 ىلإ .خلإ .هريباعت
 2 0 ٤

 ١ دهاخألا نا هجرد

 .هينيع قدطعي داكي

eSفال دار: م فرع دإ مالا وا  

 هنع أو ربعي نا نونا

 همامأ دشحجل تق

 تارا
 هئحافلا تالوحت لاو

 :ةعك' ر ءةفقاو

 ر دم ا و
 هلئكلشم هسا

 «هحرم «ةنيرح ,ةيدج

 همدان نهيشتنم

 م سره -. 7 - 5

 «هملف ءةددهم «هيرعم

 E EE ا
 قرخ لا عبت هعضو

5 
 - ال rs و

 تقرع . فاق ون لود

 اهرامح
 ا

 سل
 هيما

 س

 a / اك كو ٤ ةيدفلا

 ىلع ةكوكصم ا

 :ةيلفصلا تالمعلا
a >3  

 .ولوبا لاش ىثحو لب

 هدام لك نإ
 مل تنا :ديكا «يشل



 ءاوغإلا نف .ه 0

 لك يف دهاشت
 لث دا كتایح

 هب انعتمتسا دهل .اذه

 ؛.نيدليلل البق

 ءایإ ںزیارف !رولف -

 نوتليماه ةديتسلا

 اذهب قلعتي اميف
 وأ ةعيبطلل قراخ اف
 يبو دوهعم ا ريغ

500 
 اهإو ءابيرغ وا اديدج
 ميدقو فولأم يش

 نما ىف ا
 هنع يصفقا يدلاو

 لالعن نم طقف
 ٌةوالع .تبكلا ةيامع
 هذه ناف كلذ ىلع

 لماع ىلإ ةراشإلا

 نم اننكمت تبكلا

 غنايش فيرعت مهف
 ةعيبطلل قراخلل

 هنأ صرف ٍءيشك
 درب هتکلو ًابخم لظ

 ةفاضإ ةطقن كانه

 ىلع قبطنت ىرخأ
 بحأ فقاولا لمجم
 نأ یھ ...اهفيضأ نأ
 هيلا قراخا رثألا
 جتي ام ابلاغ

 رهوج ناك اذه .اوقفاوي نأ الإ طالبلا لاجر عسوب نكي ملف دو

 ةّبححم ةمكاحك اهيلإ رظنُي نأ لاتقتساب تدارأ دق تناك نيرثاك :ءاوغإلا

 ار امدنعف اذل ءابوروأ رّرحتو كارتألا مزهت نأ اهنأش نم ةمكاحك «ةيمّدقتو

 ا يف يتلا تاغارفلا ةئبعتب ماق اهنهذ نإف مرقلا ىف رييغتلا تامالع

 ءايشألا ةيؤر يف ةلكشم نم يناعن ام ًايلاغ انَنإف « ءانفطاوع لحتدتت امدنع

 تايحألا 0 انلعجتف ءانراصبأ ىلع ًةواشغ عضت تبحلا رعاشم . .يه امك

 ءاهتقلخ يتلا ماهوألا نوقّدصي سانا نو .انتابغر عم قفاونت يسب
 م ردق زق ىوس اهءازإ نوكلمي الا ىتلا رعاشملا يذغت نأ كيلع بجي

 اذه لعفل ةقيرط لضفأ نوكت ام ًابلاغ .مكحتلا

 فا اورق نأ دودير مهلعل .ققحت يكل خرصت يتلا مهينامأو ,ةاتلملا

 نود تلاحو ۾ مهتطبحأو مهتلذخ دق تناك ةايحلا ّنكل نيتسنامور وأ ٍءالبنك

 هذه ةّيعرش نع هنأ ودبي ميش أرط اذإو .ةرماغم نوديري مهّلعل .مهّوم
 ةسولهلا ةلحرم ىلإ ابيرقت «نيتنالقع ريغو نييفطاع نوحبصي مهتإف «ةرماغملا
 .نايذهلاو

 ,ةمخضلا دهاشملاب نيكميتوب أدبي مل .لهمتب كمهوب مهفلغت نأ ركذت
 ههلزنأ كلذ دعب .ىعرت يتلا ةيشاماك «قيرطلا لوط ىلع ةطيسب دهاشمب امو

 اقش ةا ةسوردملا ةورذلا ىلإ الوضو ءاماردلا ةذح نم فعاضو قبلا

 نع ةرابع عقاولا يف تناك - ةميظعلا برحلا ةلا رهظُتل ذفاونلا تعش امدنع

 كلذ نم رثكأ اهّنأب يحوت ثيحب تّفُص بكارمو لاجرلا نم ٍفالآ ةّدع

 ىنعملاب تناكأ ءةلحرلا نم عونب فدهلا فّلغ «نيكميتوب رارغ ىلع .ريثكب
 نوكي ةكرتشم ةرماغم كلانه أب ساسحإلا .رخآ ئنعمب وأ ةملكلل يالا
 وري نأ كشو ىلع مهنَأب نورعشي سانلا لعجإ .ةملاحلا تاطابترالاب ًالفاح

 ةديعسو ةرهدزم ىرق نوريس اهدنعو «مهقاوتأ قمعأب لصَي ًائيش اوشيعيو
 .ةعاّدخلا رهاظملاو تاهجاولا ىوس دجوي ال ثيح

 ريغ مهتابغر قت
 ر =

 دقل .ةيلايخلا نيكميتوب ضرأ ربع ةيتقيقح ا ةلحرلا تأدب انه

 فشتكا دق ناك ام رحاسل ظقيتسم ا ملح ا ملح ا لثم تناك

 ملاع اوکر ت دق اوناك اهيقفارمو [نيرثاك]....هاؤر قیقح ريس



 ه يلاثملا مهولا  قئاقجلاب ينامالا طلخا

 نم ةلطب) انجشيإ نع ناك مهثيدح ...مهفلخ هقيقح ا

 اهنا ترعش نيرئاكو «نيمدقالا ةهلالاو (ةيقيرغإلا ايجولويثيم ا

 .ةرتابويلكو ردنكسإلا نم الك تناك

 ءاوغإلل حيئافملا

 يقيقحلا ملاعلل نكمي

 نوصهاجتي نورخآلا سانلا يكحتلاو ةرطيسلا نم ليلقلا 58 اهءازإ كلغ ال

 اتك ام زجنن نأ لبق دفني تقولا نوديري ام قيقحتل مهيعس ءانثأ انرعاشم

 ٌتادحأ أرطت :(محري ال١ حماستم ريغ نوكي نأ

 ىلإ امامت ةيعوضوم ةقيرطب رظنلل تقو يأ يف انفّقوتو ثدح اذإ .هديرن

 اركاب رّوضن انّنإف ظحلا نسحل .سأيلاب باص فوس انّنإف ءلبقتسملاو رضاحلا
 نوكي «نطوتسن يذلا ينهذلا ملاعلا وأ رخآلا ملاعلا اذه يف .ملحلا ةداع
 ةركف ىظحتس ًادغ اجبر .ةّيدرولا تاناكمإلاو تالامتحالاب ًاعيلم لبقتسملا

 صخشلاب يقتلن وأ «لوبقلاب انل ٌةعمال
 تتافداصم وا ثادحا نع ةلصاوتم صصقو روصب مالحالاو تاالّيختلا هذه

 زّرعت وأ زفحت انتفاقث .انتايح رّيغيس يذلا

 .ةديعس تاّيمارعو ةعئار

 ءانلوقع 000 تاليختلاو روصلا هذه نأ يف نمكت ةلكشملا

 ءيشلا ىلإ قوتن نحن  يفكي ال ةقيقح اذهو .ةشاشلا ىلع وأ
 يوغمك 0 .هذه ةغدغدلا ىلإ الو ةّومتسملا ةظقيلا مالحأ ىلإ سيلو

 كلذو صخشلا مالحأ ملاع يف يامل ا اليل تفي نأ یک

 كلذ مالحأ هباشي ويرانيس قد وأ «لايخلا نم زمر ديسجت لالخ نم
 تفت دق يتلا ةّيرسلا ةبغرلا بذاج مواقي نأ دحأ عيطتسي ال .صخشلا
 وأ ام بك اهيدل يتلا فادهألا راتخت نأ ًالَوُأ كيلع .مهنيعأ مامأ ةايحلا اهيف

 اياحض اونوكي نأل ًاحيجرت رثكألا امئاد مه ءالؤه  قّقحم ريغ ملح
 هتيؤرب نوؤدبي يذلا مهولا دّيشت 0 ,جيردتلابو ٍءطبب .ءاوغإلل
 اذه مهباتني نإ ام .صاخلا مهملح ناك ول امك هشيعو هب ساسحإلاو

 ٌيقيقح رمأك ملحلا ةيؤرب اوؤدبيو «عقاولاب لاصتالا اودقفي ىّبح ساسحإلا
 اوحبصي ىّتح ةقيقحلاب لاصتالا اودقفي نأ امو .رخآ ِءيش ىا نم رثكأ

 «يقيقحا ء
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 ةر رويط لثم (ءاسنلا نم نورياب دروللا اياحض نع لادنتس لوقل ًاسابتقا)
 .كمف يف طقاستت ةّيوشم

 راف يأ فرعي امكف .مهولا نع ةئطاخ ةركف مهيدل سانلا مظعم

 ىشلاف ؛يحرسم وأ مخض ٍءيش يأ نم ىنبُي وأ لكّشُي نأل جاتحي ال هن

 ماك يعرتسي ِهّنِإ ذإ ءارقدم نوكي نأ عقاولا يف هنكمي يحرسملاو مخضلا

 دإ ام .كلذ نم ًالدب ةّيوسلا ةلاحلا رهظم قلخإ .كتاططخلو كل هابتنالا
 حبصي ىّتح - فولأملا نع ا ًارمأ سيل اذهو  نامألاب كفادهأ عشت

 لب ؛اروف هسنج نع ةبذكلا ةكايحب وب ياب أدبي مل .مهعدختل لاجملا كيدل

 ياب لظ دقف «معطلا وكسيروب علتبا او هيلإ ينأي وكسيروب لعجو «هتقو ذخأ
 أطخ ربكأ نف ءمنح يف ةايحلا خفنت نأ ديرت امدنع لارا تابت دقو وب

 ضارفإلا دح براقي اذه .ةايحلا ع نم ربكأ نوكي نأ بجي هنأ ليختت نأ وه

 وه هيلإ سنت وأ مور انا كلذ نم الدي .يوغي ام ًاردان نکل يلسي يذلا

 نا ىف فولأمو بیرغ ءىش وهو «(بیرغل لا وأ دوهعملا ريغ» ديورف هوعدي ام

 ٍلكشب ينالقعال ٍءيش يأ  ةلوفطلا نم ىركذ وأ ءوفاجيدلا لثم «ًأعم
 و يقيقحلا نو ا عيرلا رھا رق ءيشلا .ملحلاب هيشو فيفط
 ل مالحألاو تاليختلا .انتاليخم ىلع لئاه ريثأت وأ ٍذوفنب عمتي ٠ «يقيقحلا

 بجي امنْإَو ؛ةيئاشتسا وأ (ٌةّداس) ٌةبيرغ نوكت الأ بجي كفادهأ ىدل اهييحت

 يرحسو ٌيحرسمو بيرغ وه امت ةسمل عمو ةقيقحلا يف ٌةرّذجتم نوكت نأ

 ضماغ 0 سانلا ركذت تنأ .(لاثملا ليبس ىلع «ردقلا نع ثيدحلا يف)

 عمسي نأ لبق ىّتح .باتك وأ مليف يف ةيصخش وأ «مهتلوفط نم ٍءيشب
 يف يلايخو ٍتفلم ِءيشب بيرغ ٌروعش هدوار دقف ءوب ياب ةّصقب وكسيروب

 قراخلا وأ دوهعملا ريغ رثألا تلخ رس نمكي .يداعلا رهظملا يذ لجرلا اذه
 .ًايحومو ًاضماغ هئاقبإ يف ةعيبطلل

 اهوبأ ناك دمتف «قيربل لا اهزوعيو ةطيسب ةئيب نم تراه اإ ترذدحت

 هذه نكل ا تناك اإ .رشع نماثلا نرقلا ارتلكنإ يف ًايفير أ ادادح

 مظعأ نم ةدحاو حج بصل تدعص دقف كلذ عمو .ةديحولا اهتبهوم تناك

 يزياكنإلا ريفسلا «نوتليماه مايليو ريسلا توغأ ٌةيادبف «خيراتلا يف تايوغملا
 ةجوز يأ «نوتليماه ةدّيسلا اهفصوب) توغأ كلذ دعبو «يلوبان طالب يف
 برغأ ّنإف اهيقتلت تنك امدنع .نوسلين دروللا يرحبلا طباضلا (مايليو ريسلا



 ناب :نانألا ظلخا

A RSان فدعا  
 0 ماينيو ريسلا ناك .ميدقلا خيراتلا وأ ةيقيرغإلا ةروطسألا

 الشم هبشعل اكذب اهسفن اميإ تلّوح دقف «هيوغت ىكل ؛ةينامورلاو ةّيقيرغإلا

 دّرجم يف كلذ ل ا .نامزلا كلذ تاموسر يف ةّيروطسأ ًازومرو ءًَيقيرغإ

 يتلا تايعضولا يف ا نا ھر اهب حّرست يتلا ةقيرطلا

 ول امك رمألا ناك .(اهلّقتت ةقيرط) اهب اهسفن لمحت يتلا ةقيرطلاو ءاهذختت
 مايلي ريسلا ادب ام تاعرس .حورلا اهيف تخفت دق اهانتقا يتلا موسرلا دحأ نأ

 ًءايزأ يدترت اميإ اهيف تناك يتلاو يلوبان يف هلزنم يف تالفحلا ةفاضتساب

Ee aa aS 
 ةروص .مهتلوفط مرر اك اهنوك ءاهَبح يف لاجرلا نم ديدعلا
 تاطابترالا ضعب يف نمكي اذه د ع لامكلاو لامجلا نع

 لثم تايخيراتلا تايوغملاو ءايجولويثيملا - ةكرعشملا ةيفاقثلا تانارتقالاو

 يف قرغملا خ خيراتلا نم زومرلا هذهل كرتشم ٌدروم اهيدل ةفاقث لك .ارتابويلك

 رم ككل - لكشلاو نومضملا يف «هباشت ىلإ ريشُت تنأ .قرغللا ريغو مّدِقلا
 يف كنوكب ساسحإلا نم ةراثإ رثكأ نوكي نأ هنكمي يذلا ام .مدو محل
 ىلوالا كتايركذ ىلإ عجرَي ام ٌيلايخ (صخش) زمر ةرضح

 .اهلزنم يف ةلفخخ لوبا فا «تربانوب نيلواب تماقأ ةليل تاذ

 يف هدعاست نأ اهنم بنطو ةقيدحلا يف ميسو نامل طباش اهنم اند ءاهدعب

 تبلط «ةث نمو ر اا نيلواب تلاق .روطاربمإلل بلط ريرمت
 .ةيلاتلا ةليللا يف ةعقبلا سفن ىلإ دوعي نأ ءي يشلا ضعب ةضماغ نيع ةرظنب هنم

 ىلإ اهنمو ةقيدحلا برقب ام ةفرغ ىلإ هتداق ةّباش ٌةأرما هتلبقتساف «طباضلا داع

 لالخ نم رخل وارا تلو «ةهرب دعب Sa ES جو «بيهم ٍنولاص

 ترف .نيلواب تناك دقل .ةيفافشلا يف ٌةياغ ًاباوثأ يدقرت يهو «ّيبناج ب باب

 مث «مامحلا نرصحي نهو تافيصولا ترهظف رئاتسلا تعفو «سارجألا
 ءىشك ةيسمألا طباضلا فصو ًاقحال .نيفتخي نأ لبق ًاسنرب طباضلا اوطعأ

 ةيوغم رود دمع نع لّثمت تناك نيلواب َنأب روعشلا هدوارو «ةيفارخ ٌةّصق نم
 ًابيرقت لصحت يكل ةيافكلا هيف امب ةّيوقو ٌةليمج نيلواب تناك .ام ةّيروطسأ

 نب ؟ريرسلا ىلإ لجرلا جاردتسا درج تتهم نكت ملو «ديرت لجر يآ ىلع
 اغلا مرج. قع ىر نأ امور هرم مطيع هلع نأ تدارأ

 473 يلانملا مهولا
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 هذه اهعم .خديل اهفده وعدت تناك اهّنأو ءارود يّدؤت اهّنأب روعشلا ناك

 .ةكرتشملا ايزاتنافلا

 ثيح «ةلوفطلا نلإ دوعت هتيبذاج .لئاه ل لكشب تمم زاؤذألا بعل

 دلقن انك امدنع يأ «ةفلتخم راودأ ةبرجت نع ةيتأتملا ةراثإلا ةرم لَو انملعت

 اعباث ارود عمتجا انيلإ 0 جضنن امدنع .لايخلا نم ٍتايصخش وأ رابكلا

 اميف اهب انيلحت يتلا (ةحرملا) ةبوعنلا ةبراقملا هذهل قوتي اتم اهزج ناف ددو

 ا يفر لازن ال .اهئادترا ىلع نيرداق اتك يتلا ةعنقأللو «ىضم

 لالخ نم هذه كفادهأ ةينمأ بل .ةايحلا يف اقام رود يدون نأب «ةبعللا
 هذه يف كيلإ اوّمضتيل مهوعدت مث ا ا ا حيضوتلا

 وا ا ةهباشم ةقيرطب زوالا تددعأ املك .ةكارت رتشملا (ملخلا) ايزاتنافلا

 بلطب ءاوغإلا نیلواب تأدب فيك ظحاال .لضفأ كلذ ناك «ةياور ن اره ِءزج

 ةلساس ىلإ هتداق اهدعبو ؛ةيلاتلا ةليللا يف روهظلا طباضلا دواعُي نأب ضماغ
 امدنعو ءاهلوخد ترا لق اك ا نيلواب .ةّيرحسلا فرغلا نم

 ونو لذتبمو ٍّيداع ِءيش يأ وأ «نويلوبان عم هلمع ركذت مل اهّنإف ترهظ
 لوخدل ًاَوهعدَم ناك وهو ؛اهلوح نم ةَيريثأ ٌةلاه اهيدل ناك .ديعب فرط نم
 ملح عم بيرغ هباشتب تفصتا اهتكل «ةيقيقح تناك ةيسمألا .ةيفارخ َةَّصق

 .يناوهش وأ يسنج
 راسم تاك هك .دعبأ وه ام ىلإ راودألا بعل يف افونازاك ىضم

 اهمظعم ناك يتلا ضارغألاب ِءيلم قودنصو مجحلا ةلئاه بايث ةبيقحب ةبيق

 نم ا .تاراوسسک e «حوارم - هفادهأل اياده نع ا

 أرق دق ناك ىتلا تاياورلا نم ةَراعتسُم تناك اهلعفو اهلاق يتلا ءايشألا
 عمو قيمع' يسنامور وجب .ءاسنلا فلي ناك تدون د عع صصقلاو

 كيلع ءاقونازاك رارغ ىلع .مهساوح ىلإ ةبسنلاب ديعب ٌدح ىلإ ّيقيقح كلذ

 ؛اهبعلت يتلا راودألا ىلإ ةنيعم ٌةّقخ لجدأ .حرسملا نم عونك ملاعلا ىرت نأ
 لالخ نم مهكبرأو سانلا شوش ؛مهولاو اماردلاب ااا یا نأ لواخ

 «ةيمويلا ةايحلا ىف ؛لايخلا اهقلخي ىتلا تاءاميإلاو تاملكلا ةّيعقاوال نم ليلق

 يف مهتر بسب نيلثملا لع اهتاقث تمارا ديدشو اصلاح الكم نك

 .ةّيرحلا هذه ىلع مهطبغن انعيمج . راودألا "بغل
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 هحلملا جعز ف هنوك نم تاونسل افا ناهور يد لانيدراكلا لظ

 :لئادعب .هيلإ رظنلا یشاحتت تناك ېهف .ىرخأب وأ ٍةقيرطب تيناوطنأ يرام

 نكت مل ةكلملا ن ابدا راقت توما يد ةشيتنوكلا هل تح 4 ع يف

 يد ا فا اا هتقداصُنو لب ال ءبسحو اهفقوم رييغتل دعم

 اهنأ ذإ - يناثلا يمسرلا اهلابقتسا ىف اذه. ىلإ ريشتس ةكلملا لأب .تومال

 .ةنّيعم ةقيرطب اهسأرب هل ئموتس

 فرصت ةقيرط يف ًافيفط أريغت «لابقتسالا لالخ «لعفلاب و

 نالا .ةجهبلا هترمغ اه نك < داكلاب ههاجت ةفطاخ م ةرضنو «هوحن ةكلملا

 ةداعإو ةباتك يف اماَيأ ناهور ىضمأو علئاسرلا الدابتي نأ 0 تحرتقا

 دعب .هرسأ يذلا رمألا هتلاسر ىلع ادر ىقلت .ةكلملا ىل ىلوألا هتلاسر ةباتك

 نأ ناهور داك .ياسريف قئادح يف هعم اًضاخ عام 0 تبلط كلذ

 «ةقيدحلا ىف ةكلملاب ىقتلا ليللا طوبه ىدل .فّهلتلاو ةداعسلا طرف نم ريطي

 يضاملا 31 رمألا عيطتست» «هل تلاق .اهبوث فرط لبقو :؛ضرألا ىلع رخ

 رارفلاب ةكلملا تذالف رقت اناوضأ اوعمس ةظحللا كلت يف «.ىسنُي فوس

 ام ناعرس ناهور ّنكل .ةّيوس ام ٌدحأ امهاري نأ نم ًافوخ اهمدخ عم ةعرسب
 عورأ ىلع ز زوحت نأ لاتقتساب تدارأ :ًادّدجم ةسيتنوكلا ربع اهنم ابلط ىّقلت

 نأ دقتعا كلملا ّنأل ًارظنو .هخيرات ىف ناسنإلا اهعنص ساملألا نم ةدالق

 اهل يرتشيل طيسو ىلإ تجاتحا دقف ًاّدج نمشلا ةظهاب تناك ةدالقلا
 دّرجم لانيدراكلا ناك .ةّمهملا لجأ نم ناهور تراتخا دق تناك .ةدالقلا

 فوس هّنإف ةّمهملا هذه ةيدأت لالخ نم ؛ةّيبلتلل ةبغرلاو دادعتسالا نم ةلتك

 .ةدالقلا ىلع ناهور زاح .دبألا ىلإ هل ًةنيدم ةكلملا حبصتسو هءالو تبثي

 نأ ةكلملا نم ناهور رظتنا نالا .ةكلمل ىلإ اهملسيس نم تناك ةسيتنوكلاو

 اهلهم ىلع غلبملا هل ٌدرتو هركشت

 ؛ةريبك ٌةلاتحم ةقيقحلا يف تناك ةسيتنوكلا .ًادبأ لصحي مل اذه َنأ الإ
 نيالا .هلايخ ضحم نم اذه ناك لب ءادبأ هل تأموأ دق نكت مل ةكلملاف

 يتلا ةأرلل .عراب لكشب ةروزم ىح تسيلو «ةرؤزم تناك اهنم اهات ينا
 كلاب فرصتتو يدترت يكل ةر اسوم تناك ةقيدحلا يف اهاقتلا
 ىلإ ااو ءاهنمث ناهور عفد نإ ام نكل «عبطلاب ٌةيقيقح تناك ةدالقلا

 يف عيبلل ءازجألا هذه تَّضرُعو ءازجأ ىلإ تقف .تفتخا ىّتح «ةشيتنوكلا

 اغا نادا طاش
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 ّنإف ءةكلملل اريخأ ناهور ىكتشا انو .ةلئاط غلابم لباقم ابوروأ ءاحنأ ّلك

 ىف رانلا نايرس ترس هذه (ةشحافلا) ةظهابلا ءارشلا ةّيلمع نع ءابنألا

 ىلوألا ةوطحلا تناك ةّصقلا هذه .كلذ فالخ يعّدت تناك اهنأو «ةدالقلا

 عيطتسن انن ةركف .ةبيخلا ةرارمب رعشو ايلا يف ًائيش رسخ دق عيمجلا

 یه .هحالصإو هبيوصت نكمي أطخ ناو «(دقف دق ناك) ائيش عج رتسن نأ

 هتحماسمل ٌةَدعتسم تناك ةكلملا ّنأب عابطنالا ةجيتن .لئاه لكشب ٌةيوغم ٌةركف
 بورض فلتخمب يذهيو سولهي ناهور راص «هبكترا دق ناك ام أطخ نع

 ناب ءريوزتلا عاونأ ًادرأ نع ٌةرابع تناک لئاسر «ثدحت مل ثاعاميإ  ءايشألا

 وانتم ريغ لكشي ءاحيالل ةضرع لقعلا :ةقبارطنا يرام تناك اسهم

 ةيغر نم ىوقأ ةبغر نجوي الو تارا ا م

 هذه دجرأ .لمألا ةبيخ نع ضيرعتل وعتلاو ءأطخلا حيحصتو «يضاملا رييغت

 اب ا قيدصتلاب ريدج ملح قلخ نوكيسو كاياحض دنع تالا

 هب ناميإلاو هقيدصت ديرت مهو ةقيقح نّيبتل ةوقلاب عتمتت 7 هلق :كل ةبسنلاب

 .(لاتقتساب) ةدشب

 ناكملا نع مهنهذ يف ةيؤر مهيدل سانلا عيمج .ايبوتويلا :زمرلا
 نأ مهمالحأل نكي ثيحو «ءالبنو نيفيطل سانلا نوكي ثيح يلاثم ا

 ةرماغملاب ٌةئيلم ةايحلا نوكت ثيحو «ىِبْلُت نأ مهينامألو ققحتت

 ٌةرظن مهحنماو «كانه ةلحر يف فدهلا دف .سنامورلاو
 «لابج ا فنتكي يذلا بابضلا ربع ايبوتويلا ىلإ ٌةفطاخ

 .بح ا يف نوعقي فوسو

 بالقنالا

 قلخ نود ريسي نأ ٍءاوغإل نكمي ال ذإ .لصفلا اذهل ب ٌبالقنا دجوي ال

 .ةقيقحلا نع زصفنم نكل يقيقح ملاعب ساسحإ قلخ يأ «مهو
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 ةيحضلا لزعإ

 وه لوزعلا صخشلا
 نادت ع يع

 مهلعجت كنإف يطب كاياحض لزع

 مهتلزع نوكت دق .كريثأتل ةضرع رثكأ
 مامته الاب مهتر ل لامح ءلم لالحن نم : : ةيتسفن

 نما رخل ” تناف «هأيإ مهريعت يبل یا

 ال نوركفي الو ٠ نوري الف .رخآ ٍءيش يأ م هناهذأ

 ادع مهذخأتف : E يدام ةلزعلا نوكت دقو .كب

 اقدالا ةدوهعملا ةيعامتجالا مهطاسوأ نع

 نيشمكهم مهنوكب ساسحإلا مهطعأ .لزنما «ةلئاعلا

 ارو نم اًماع نورداغي مهف - نييتسنمو نيلمهمو

 ةقيرطلا هذهب اولزع نإ ام .رخا ام اع نوجليو

 E ىدلو «يجراخ ا معدلا اودقفي ىح

 ِ يوغا جردتسا . الهس مهليلضت حبصي

 نوكي ال ثيح «كنيرع ىلإ

 .ًافولأم ٍءيش يا



 بولجملا ءيشلا ريثأت  لزعلا

 نم ةلسلس يف :هيووي كلم «نیشت وك دودللا هّودع
 .ياشت وف تالبطسإ ىف ليخ سئاسك لمعلا ىلع خا

 لالا نم ًةريبك ٌةيزج ماع لك عفدي نأ هيلع ناك نكل ءنطولا ىلإ ًاريخأ

 ترهدزاف «نينسلا ربع ةيزجلا هذه تمكارت .ياشتوفل ايادهلاو

 .ياشت وف ینتغاو
 وك ا

 نم ٍءزجك نيتوانسح نيتوارذع نم ةنّوكم ٌة ينه لبقيس ناك اذإ اوفرعي

 ضرعلا لبقف «ايلوضف ياشت وف ناك .ةيزجلا
 نم ناتنثالا تند .هرصق ىف كلما اي ءديدش ٍفّهلت طسو «ِماَيأ

 ةحيرتت عشا فرعي ناك 08 ؛عئار ٍلكشب احَرمتُم ّنهرعش ناك - شرعلا
 ٌنهيشم ءانثا .فارفرلا ريط شارو ؤلؤللا نم ىلحب ًاّيزمو ««مويغلا ديقانع»

 ° ص (ميرك رجح) بشيلا طارقأ تراص
 ارورسم كلملا ناك .جهبملا ريبعلا نم عونب ًاكيلم ناك ءاوهلا .تاوصألا
 ا ىرخألا قوفت ا ىدحإ تناک .دودحلا تاجرد ىصقأل

 يل مسا ىلا زن اع يافع .هش ىسه اهمساو ؛لحارمب

 دل هتيؤر ىلع ًاداتعم نكي مل يذلا ءيشلا ٌةجانغمو ٌةقثاو تناك عقاولا
 نسلا اذه لثم يف ةاتف

 رصقلا تاعاق تألتما .ةبسانملا هذهل ًاديلخت تالافتحالا ياشت وف ماقأ

 .كلملا مامأ هيش يسه تصقرو «ذيبنلاب تلعتشاو ؛نيدبرعملاو نيفصاقلاب
 بشيلا نم ةكيرأ ىلع تأكتا .ًاليمج اهتوص ناكف ءتّنغ

٣ 

 :ياشت وف 0 : ىلإ ةّيضّوغم نينسلا دحأ يف ( نيشت

 ةّدعب كلذ دعب ناتاتفلا تنصو .

 ردصت َنهباوتا

 تدبف ضيبألا
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 تناك وو ةئود يف

 ثاءارجإ ذخش

 لجأ نم ةميظع
 ا

 كلا مهلبقتسا
 طاحم رهو كل

 ناسي اک و هئارزوب

 تناك امنيب .هتيشاح

 إف هنس نادرتقت

 بشيلا تادالق

 امهيّدشم ىلع ةقلعم ا
 ًانوص تردصأ

 ءاوهنا ناكو ايتقيس ايقيسوم

 رطعب اقباع
 تیز .امهيتءابع

 ؤلؤللا يلح نهرعش
 .فارفرلأ رئاط شيرو

 ياش وف رظن

 يدع نيف هوو كام
 نتببحن ا هيش ىسه



 ءارغإلا نف .ه 0

 (.م.ق 472 - 493)

 .هتلودو هبعش يسنو
 حش مل اهنإف نآلا

 دروتتو اههجوب
 تناك امك الجح

 ثالث لبق تلعف دق

 لودج ا برق تاونس
 تناك .ريغصلا

 ىف ىف ةلماك ةذاتسأ
 . تملعو ءاوغإلا
 كللا عجتشن فيك
0 
 ظحال داكلاب

 ةاتفلا ياشتوف

 مل يتلا ءىرخألا
 .ةئداهلا اهنتافم هدشت

 يسم ىلإ الإ رظني مل
 نا لبقو «هیش
 إف روضح ا فرصني

 يف نيذلا كقلوأ

 لأ اوكر دأ طالبلا

 هوَ نوكتس ةاتفلا

 باسح اهل بسحي

 ةرداق ترک اهنار
 كلم ا ىف ريثأتلا ىلع

 ريثأتلا كلذ ناكأ

 ٠ ...ًاثبح مأ ًاديمح

 روصق يف نيفصافلا
 هيش يسه نف «وو
 اهرحس كابشب تمر

 كلم ا بلق ىلع
 ...راحسنالل لباقلا

 امثيح اهعبتي راص يلاتلا مويلا يف . .اهبناج حرابي نأ كلملا عطتسي مل .ةهلإك

 :عالطالا هعساوو يعتز ةداح ٌةفيرظ تناك دقف «ةشهدللايو .تبهذ

 ٍلضفأ ر ىلعر ی تدألا م عطاقمب داهشتسالا عيطتست تناكو

 اعم ناك هلقع نإف كلملا نوؤش ىلإ فرصنيل اهكرتي ناك امدنع .هنم

 ت ,(هتاعامتجا) هتالوادم رضحعل اهبلجي راص ام ناعرس .اهتروصب

 لقأ ٍلكشب يغصي نأب هينع تراشأ .هّماهلا نوؤشل لا ٌصخي اميف اهتحيصن

 نم ًاماقم عفرأو حجرأ رومألل هتمك احمو ‹«مهنم مكحأ ناک دقف ؛هئارزول

 اهئاضرإ نم اج اذه لك نأ الإ يريد دعب امري هيك وطمس تا

 ناقرورغت تناك اهينيع َنإف ءاه ام ةينمأ ةيبلت نع كلملا دعق اذإ ؛ًالهس ًارمأ
 هتج رت ماَيألا دحأ يف .ناعذإلل رطضيف ءهبلق رطفي ناك يذلا رمألا ,عومدلاب
 ةعورب لهذو .اهبلط اهل ىتل «عبطلاب .ةمصاعلا جراح ًارصق اهل ينبي نأ

 ىلع ا هلك ضرألا تونخا .تاثألا ظهبأب هل تاق نم يه

 يضمي ياشت وف راص .ماخرلا نم ٌروسج اهفارطأ نيب لِصَت ةّيعانص ةريحب

 يهو هيش يسه بقاريو حبسملا بناجب سلجيف «رثكأف رثكأ كانه هتقو
 اهريفاصع بعالت يهو اهبقاري ناك .ةأرمك حبسملا ةمدختسم ءاهرعش طَّشمت

 لثم رصقلا ربع يشمت يهو ةطاسبب وأ «تارهوجملاب ةزّرطلا اهصافقأ يف
 تّوف .رصقلا 5 باق ا رهشألا تضقنا .ميسنلا اهبعادي ةفاصفص

 ساسحإلا دقفو .ماعلا نأشلا لمهأو «هءاقدصأو هتلئاع لهاجت «تاعامتجالا
 ًانتشم ن ناك «ةئراط رومأ نع هعم ثّدحتلل ٌةَيضّوفم هيلإ تمدق امدنع .نمزلاب

 رم كرم ع ويح اال .عمتسي نأ نم ركب رکا

 دق نوكت نأ نم ًافوخ ةلومحم ريغ ةجرد ىلإ قلقلا هب فصعي ناك هن

 ىلع اهقفنأ دق ناك يتلا ةورثلا :ةمقافتم ةمزأ نع ءابنألا تعاذ اريخأ

 نكل «ةمصاعلا ىلإ داع .بعشلا طخس راثأ ام «ةنيزخلا تسّلفأ دق رصقلا
 .ةمصاعلا غلبو «وو ازغ دق هيووي ةكلمم نم شیج ناك :ناوألا تاوف دعب

 هتدويعم دنع ىلإ عجريل تقولا ياشت وف ىدل نكي مل .ءيش لك عاض

 هيش يسه نأ الإ فيلاكتلا عفدب ماق نم هنأ نم مغرلابو «هراز امدنع رصقلا
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 .هتالبطسإ يف ىضم اميف مدخ يذلا لجرلا

 نع اده قاب ناك نیت اوك نأ ملعي نكي مل

 هتطخ يف سيئرلا ءزجا ناك سوردملاو کلا يشن: يتم

 هّودع لفت نأ ولاهو رغ نأ نه دكأتلا نيشتوك دارأ .ريسفتلا

 ةجردل هؤاهلإ نكمأ اذإ .هلقع امو «هدراومو هتورث وأ «ياشت وف شويج نكي
 ٍةرمث لثم طقسيس هإف «ةلودلا نوؤش ريغ ٍءيشب هلقع ألمي نأ يأ «ةريبك
 ۰ .ةعناي

 قٌكالطإلا ىلع ةاتف لمعلا نيك ہشت وك دجو

 ةباتكلاو «صقرلاو «ءانغلا واوا ىلع ى تيل نوفا نج ف جارد لا

 لعفف .جانغملا رود بعلو ثّدحتلاو سابللا ةيفيك ىلع امنإو ؛ليمج طخب
 1 ايناس زك داق را ني طل ياس ىلا هك يسع كرد ا

 اهتارظنو اهتابلقتو اهرعشب ًامامتها دادزا املك ناك .فولأم ريغو ًابيرغ ناك

 .برحلاو ةسايسلاب ٌةيانعو ًاريكفت صقن ءاهيشم ةقيرطبو

 نو فضا الا ارح كلام يح كراس رل "نيم

 ٌرادج لكشتي .نيراشتسملاو ءارزولاب ر عاونأ عيمجب
 نولوغشم اننأل «نيرخآلا سانلا ريثأت مامأ نونيصحو نوعينم نحن  انلوح نم
 ءطبو فطلب كفادهأ جردتست نأ هيش يسه رارغ ىلعو نذإ كيلع .ةياغلل

 جراخ ىلإ ۽ ا: دومألا نع اش

 نأ هناك نم فولأم ريغ ًائيش مدق .ةدارفلا وأ نا ةحفن وه مهعالق

 مهفّلغو ءكرهظمو ككولس يف ًافلتخم نك .مههابتنا رسأيو مهرحسي
 تارييغت لالخ نم نزاوت مدع ةلاح يف كفادهأ يتبأ .اذه فلتخلا كللاعب

 مهلعجت اهلّثمت يتلا (بارطضالا) ىضوفلا نوك نم قلقت ال .ةيجانغم جازم
 نوحجر أتم سانلا مظعم .ديازتلا مهفعضل ةمالع اذهف - نیتفطاع

eنمو «مهتابجاوو مهتاداع ءازإ اراب نورعشي مه ةيحان نمف :  

 3 ودبي فا الیخد ودبي ِءيش ّيأل نيزهاجو ءاهنم اومكس دقف ىرخأ ةيحان

 تاذلملا نكل كوكشلا مهباتنت وأ نومواقي دق .رخآ ٍناكم نم بلم دق

 قدم اهبّردو .هتكنمم لک ىف

 مهج ردتسیس ء يش رثكأو .مهناهذأ ال عل

 |48 e ةيحضلا لزعإ

 اهركسأ نأ دعب»

 تادب دقف مخا

 وو يناغأ / ءانغب

 تجزمو ؛قةمح ر

 هصقر يف ءافخب
 نيب ام روستا

 يعاقب ال تاكرخا

 «.هيتسحلا اهئاياغو

 ناك نكل ...

 اعفت نأ اهتاكمإب
 ءانغلا دزجم نم رثكأ

 يلسعل صقرلاو
 ستت تناك .كلما

 هلهذاو ءءاهدلاب

 نوؤشل اهمهف
 امدنع .ةسايسلا

 ءيش يأ ديرت تناك
 e ناک هنإف

 يتلا عومدلا فرذت

 رعاشم كريت تناك

 مل هنآ ةجردل اهقشاع

 نأ هناكمإب نكي

 اهنأل .أائيش اهل ضفري
 ناف لاق امك «تناك

 ةريثألا «يل
 يسه «ةديحولا
 ال يتلا يشت

 يتلاو 3 یھ ا

 اهتييصخش تبذج

 «عيمجلا ةيتسيطانغم ا

 نم ًامغر ديدعلاو

 یتح مهتدارإ
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 ريرخ ا تاراتس

 ناجرم اب ةززطُم ا
 فانا فاز او
 ادشلا ثعتبي يذلا

 ةعّرم ا تانافارابلاو

 رلؤللا قرعو بشيلاب
 لئاسو نیب نم تناك

 تطاحا ىتلا فرتلا

 ىلع ...ةيظحم ا
 باضهلا نم ٍةدحاو

 ناك ر صقلا برق

 ةروهشم ةكرب دجوي
 يتلا ةيفاصلا ايما نم

 نم فرع تراص

 ادعاصف نيح لا كلذ

 انه رر كلم ةكر بب

 ءاهقشاع ىست
 هيش یسه تناك

 ءاهجربنب موقت
 ةكربلا ةمدختسم

 ناك امنیی ةأرمك

 طش ميتما كلم ا

 . ..اهرعش

 توكلات زاونإ -

 شاشلا «تربيه

 نع تاحول :زرطملا

 تايتيص تاديتس

 تاريهش

 ىلع ىقتلا ةرهاقلا يف

 ام ردعب «كماع ىلإ مهلاخدإ ام ردقب .اهتمواقم نكي ال هن

 ديف نوك ردي يذلا تقولا يف و هياكل عم تدع انكو 0 هر

 .ناوألا تاف دق نوكي «لصح ام

 ,كدحو تنأر ريثأت - لزعلا

 نم ةغلابلا تروويه اتير ةيكيرمألا ةلثمملا تناك 8 ماع ىف

 نم ةبعض ٌةرتق يف رت دوويلوه يف بحلا ةهلإب ةفورعملاو ؛نيرشعلاو ةعسانلا
 تدبو .تيفوت دق اهّمأو ءراهني سيليو نوسروأ نم اهجاوز ناك .اهتايح

 سيليو .ابوروأ ىلإ فيصلا كلذ يف تهججوت .فقوت ةلاح يف ةينفلا اهتريسم
 .ةحلاصملاب منحت تناك اهسفن ةرارق يفو ءتقولا كلذ يف ايلاطيإ يف ناك

 معلا
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 ةيلحاسلا ةقطنملا ىه ارييقيرلا) ةّيسنرفلا اري رييفيرلا يف الأ انير تفقوت

 :طّسوتملا رحبلل 8 ايلاطيإ برغ لامشو اسنرف قرش بونج نم

 ناك اهنوك «ءايرثألا لاجرلا نم ًةّصاخو «تاوعدلا ترمهنا (مجرتلا
 داو شالا رطسرأ .ضرألا ح حطس ىلع لمجألا ةأرملا نامزلا كلذ يف
 مهتلذخ .دعومل مش ًاسامتلا اير موي لک ًايفتاه اهب الصتا ناريإ

 كام اسلإ نم ٌةوعد تّقلت «ماّيأ ةّدعب اهلوصو دعب .ًاعيمج

 يف اتير تدور راك ل ا ملا يتلا ؛عمتجما يف 7

 7 نأ اهنم تبلطو «تّرصأ ليوسكام نکل لوبقل
 .ةبيهم ةقيرطب لخدتو «ءيشلا ضعب حا

 «ءاضيب ةّيفيرغإ ةءابع يدترت يهو ةلفحلا ىلإ تلصوف ءاتير ترياس

 ٍلعف درب اهلابقتسا 0 نييراعلا اهيفتك ىلع رهجألا اهرعش لدسنا امنيب

 ءاسنلاو اک ّنأ ام تاثداحملا لك تفوت : :هيلع تداتعا دق تناك

 عرسأ .ةريغب ءاسنلاو :لوهذب لاجرلا قّدح ءاهوحن مهيسارك يف ارتي
 م غلابلا ناخ يلع ريمألا ناك دقل .ةلواطلا ىلإ اهقفارو اهبناج ىلإ لجر
 ةفئاطلا ميعز ناك يذلا ,ثلاثلا ناخ اغأ مامإلا نبا «نيثالثلاو ةعباسلا رمعلا

 نأشب اتير تَرّدَم .ملاعلا يف لاجرلا ىنغأ نم ادحاوو ملاعلا يف ةيايعامسالا
 امهضعب بناجب اسلجأ دقف «ةبيخللابو .تيصلا عئاذلا ءاسنلا ريز «ناخ يلع

 نع «دوويلوه نع  لاؤس نويلم اهلأس .طق اهبناج حرابي ملو «ضعبلا

 ةفيضملا «ليوسك

 يتأنو ديد ايو يك رتسشس



 ءاسن كلاس ناك .تحتفناو ليلق ءا رتساللاب كادي ا ملهو ءاهتامامتها

 EE مهنهاجت ناخ ياع نکل «تاللثمم «تاريمأ :تايزحلا ٌتاليمج
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 هنا نم مغ رئابو ءاهصقار .كانه ةدايح ولا ةأرملا تناك اتير نو فدصتو

 ىلع اهب كسم دقف  هعم حايترالاب رعشت مل اهنا الإ ءافرتحم ًاصقار ناك

 ىلإ اهلقي نأ ىلع تقفاو دقف :كلذ عمو
 ىلع ةعرسب ةرايسلا داق .كلذ ضرع امدنع هيف لزنت تناك يذلا قدنفلا

 ثريات ةديعاو للل .ةليمج هليل تاک و ي لا فيروكلا هيرط

 كلذل ةّنتمم تناكو ءةديدعلا اهلكاشم

 ناخ يلع ل اثم ءاسن ريز عم ٌةقالعو

 .ليلقب مزاللا نم برق' وحن

 ىسنت نأ
 :سيليوب ٌةمرغم لازت ال تناك اهتكل <
 .اهمزلي يذلا ءيشلا كت

 لّسوتف ؛لمع صوصخب ٍماَيَأ ةعضبل (أوج) رفسلل ناخ يلع رطضا

 لكشب اهفتاه ءاديعب ناك امنيب .هتدوع نيح ىلإ ارييفيرلا يف ىقبت يك اهيلإ

 ىلع ًاجعزتم ادب .ةقالمع راهزأ ةقاب اهلصت تناك حابص ّلك .رمتسم
 ءاهب يقتلي نأ ادهاج ل 'واحي ناك ناريإ هاش نوک , نم صاح ٍلكشب فتاهلا

 يغلت ادعو عطقت اهلعجو

 نا ىلع اتير تقفاوو «قدنفلا يرجغ فارع راز «تقولا اذه لالخ .ًاريخأ

 ةيمارغ ةبرجت مظعأ يضوخت نأ كشو ىلع تنأ» ءاهربخأ .اهلبقتسمب اهل أنتي
 يملستستو ينيلت نأ كيلع ....اقبسم هنيفرعت تنأ ٌصخش وه .كتايح يف
 «.راظتنا لوط دعب ةداعسلا نيدجتسف ءاذه ِتلعف اذإ طقف .ينك لكشب هل

 اهيدل ىتلا ءاتير ّنِإف لجرلا اذه نوكي نأ نكمي نم فرعت نكت مل اهنوك

 ؛ناخ يلع عجر .اهتماقإ دّدمت نأ ترق مي ارامل لئاسم ءازإ فعض

 لثمألا ناكملا ناك اار حبلا ىلع ل اطا يفيرلا هرصق نأ اهربخأو

 ًاكولس كلسيو بذأتي نأل ٌدعتسم هّنأو ءاهبعاتم ىسنتو ةفاحصلا نم برهتل

 تارشا قب هيه تناك رفا ى ةايحلا تو اور تنال .ًانسح

 اهتاينمأو اهبلاطم ّلكب اونعإل دونهلا هودعاسم كلانه ناك «تتفتلا امئيحف
 ناصقري اناك ثيح «هب ةّصاخلا ةلئاهلا صقرلا ةعاق ىلإ اهذخأي ناك ليللا يف
 فاعلا هدصق يذلا لجرلا وه نوكي نأ نكمملا نم له .امهدحول

 0 ةرشعلا هذه نمض .اهب اوقتليل هءاقدصأ ناخ يلع اعد
 .رصقلا رداغت نأ تروق ؛باثک لابو اد ةدحولاب ترعش (ةبيرغلا)

 هيلع تقفاو دق تناك (هاشلا عم) ًادعوم

 تیا @ . معلا TIN و

 امي 7 ا رض -

 ( ع هي چم سس  هعسس

 7 2 ت

 رسحا .اهدر اک

 سلجنسا «هلوقب
 5 وي
 0 ر
 2-0 بم نإ : ہےاس ع لمطخشت

 . (. ضعبلا اننضعب

 ها « اض نيلعفت 'ذام»

 راض لفتساس ادغ
 ۰ ؟.توريب وحن

 ىلع تدعص مدنع

 ناك :ةرئاثعلا نم

 «ًالبق اهتنتم ىلع يلع

 اهنج اتل مستي وهو

 و ا

 [وكيرج) تسلج
 اهيسرك ىلع خارتب

 يف نيعاردلا يذ
 يهو يتسيرابلا اهلزنم
 اهنولطنب يدنرت
 نم خونصُما قيتضلا
 ٌةزنكو دوسألا دنج ا
 هذه تذباو عادوس

 لوئوفي» ٠ :ةضحالم ا

 .ةريطخ ةأرما ينأ
 نسر لع «لسح

 !رحاس ناک .ریصحخ

 .ةياغلل ةضاحن ةقيرطب
 : ” م هزل

 فصتي لاجرلا

 عم دج اح ٍءاكذب وحن ناخ ىلع اهب قلطنا ءاهراكفأ أرق دق ناك هنأ ول امك .طقف ٍذئدنع



 ءاوغإلا نف . 4

 كذحأي وه .ءاسنلا

 اذإو معلم ا ىلإ

 ءاسنلا رثكأ تلحد

 رقي ال هتف ًالامج
 كلعجي .اهيلا

 .ةكلم كأ نيرعشت

 .اذه مهفأ انأ عبطلاب

 .هقّدصأ الو

 ىلإ ريشأو كحضأس
 نكل .ةليمج ا ةأرلا

 ...هيلع انأ ام اذه

 نرعشي ءاسنلا مظعم

 ةجيتن ةغلاب ةداعسب

 نم عونلا كلذ
 شحم هنإ .هابتنالا

 ةيتنيك ذإف :يلع عم
 مها ناك ةأرما روعش

 ناك دقل .. .ءيش

 ءًاميظع 0

 نيرعشت كلعجي
 مارب انا ىلع كلك
 ناك ٍءيش لک داو
 نم ام .الهس

 دقل .هيلع  فسات

 «ًامئاد رمألا ناك
 نأ عيطتسأ اذام”

 ةقالعلاب ةفاحصلا تعمس .رخآ ٍدلب يأ نم رثكأ اهرحس يذلا دلبلا «اينابسإ

 تناك هذه لهف سيليو نم ةنبا اهيدل ناك اتير :اينابسإ يف مهبقعتب تأدبو

 فقو هّنكل «دعاست ل ناخ. ىلع ةعمس ؟تاهقالاا اهب فرصتت ىتلا ةقيرطلا

 .هتعاطتسا ردقب ةفاحصلا نس اهامحو «اهبناجب

 هلأ دقتعت مل اهنا ذإ ؛هتضفر .ليلقب ةلح رنا ةياهن لبق جاوزنل اهدي بلط

 ىلإ اهب قحلا .مهب جاوزلا ردجي نيذلا لاجرلا نس فنصلا كلذ نم ناك

 هلأ هلل ادمح .نبق يذ نم ادو لقأ نوقباسلا اهؤاقدصأ ناك ثيح «دوويلوه

 رجا تملا كلذ یم س د ادعا قاع ىلع اهيدل ناك

 هتجّوزتو ناخ يلع رصق ىلإ تلقتناو ءاهتنهم نع تّلختو

 تروويه اتير بح يف عقو «لاجرلا نم ديدعلاك ناخ يلع .ريسفتلا

 وأ ةقيرطب اهيوغي نأ ىلع مّمص .1948 ماع يف ءادليج مليفل هتدهاشم ةظحل

 اسلإ هتقيدص لمح ىّتح ءارييفيرلا ىلإ ةمداق اهّنأب عمس نإ ام .ىرخأب
 رايهنأ نع ملع .هبناجب اهسالجإو ةلفحلل اهجاردتسا ىلع ليوسكام
 نأ هتيجيترتسا تناك .تقولا كلذ يف ةساسح تناك اهتأ مكو ءاهجاوز

 ؛نيرخآلا لاجرلا «لكاشنا  اهملاع يف ىرخألا ءايشألا ّلك اهنهذ نم جرخي
 - اهتايحب غلابلا مامتهالا راهظإب هتلمح تأدب .خلإ «هعفاودبو هيف بايترالا

 عوضوم بتر .اهنهذ يف هيقبتل اهلك ءاياده .راهزأ .ةّرمتسم تالاصتا

 ليت تأدب امدنع كلذو «هئاقدصأ ىلإ اهمّدق .ةرذبلا سرغي يكل فاّرعلا

 ةدمتعم حبصتس يلاتلابو .مهنيب (ةلزعلا) ةبرغلاب رعشتس اهّتأب هنم ًاملع «هوحن
 ضرأ ىلع تناك ثيح ءاينابسإ ىلإ ةلحرلا يف هيلع اهدامتعا حّضوت .هيلع
 هب قلعتلا وأ ثبشتلا ىلع ٌةربجُمو «نييفحصلا لبق نم ةرصاحمو «ةفولأم ريغ
 ناك «تتفتلا امثيح .جيردتلاب اهراكفأ ىلع رطيسي راص .ةدعاسملا لجأ نم

 همامتها هلّثم يذلا ر فعضلا نم عفادب ءأريخأ تملستسا .كلانه

 تّلختو «ةئيدرلا هتعمس نأشب «هرحس تحت تعقو نأ دعب ,تيسن .اهرورغل
 .هنم اهيمحي يذلا ديحولا ءيشلا تناك يتلا كوكشلا نع

 يف نكي مل .ًاميظع ًايوغم هلعج ام هتورث وأ ناخ يلع لكش نكي مل



 ةّفك ىلع ةحجار نم رثكأ ةئيسلا هتعمس ةّمك تناكو ءاّدج ًاميسو عقاولا
 نيديدش ءافخو ٍعطبب لمعو مایا حض لزع :اًيجيتا رتسا هحامجي ناك .هتورث

 كلذ لعفي ناك هّنإف ةأرماب متهي

 َّنأ فيكو هيلع يمانتملا اهدامتعا ظحالت 0 نكت مل ؛ةعتمك 0
 .اهطسوو اهتقدصا نع عطبب اهلزعت ,همامتهأب اهلقع اهب لغشي ىتلا ةقي ةقيرطلا

 ةيعيبطلا اهكوكش ىلع ىفطي ةأرملاب ضاق :انألا ىلع ركسملا هريثأت ناك
 ىلإ ةأر د هتاءاوغإ جوتي ابيرقت نايحالا لك يف 0 يلع ناك .لجرلاب ا زا اعا ىلا تت أ ا N “ا :

 + يم نکل ءادّيج هملعي ناك ٍناكم ىلإ  ةرومعملا ءاجرأ نم رحاس ام ٍناكم

 عايضلاب رعشت ةأرملا تناك

 ي ناك امدنع 0 e م 8

 وأ كب اوهبتشي وأ ,كنأشب اوقلقيل ناكملا وأ نامزلا كفادهأ حنمت ال

 ىومهلا «راكفألا عيمج دعبُيو = يدلا مامتهالا عونب عهرمتعا .كومواقي

 نإ .ملعي نصخش لبق 0 ارس نوقوتي سانلا  ركذت .لكاشملاو
 ري نأ و «نانعلا كسفنل ت ةلطت نأ ًاعتمم ًائيش نوكي دق ,تويهاد وعن يأ

 .ةقابلو ءطبب ءاوغإلا َلِمُح اذإ كنذو «فيعضو لوزعم كّأب

 ءديلإ اوعزفي' ٌلاكم مهدنع نوكي ال ثيح ةعقب يف مهعض

 .اورغي نأ لبق نوتوميسو

 ءاوغإلل حيتافملا

 وأ ديزت ةجردب مهتايحب نيمكحتمو ءايوقأ نودبي دق كلوح نم سانلا
 نوكي «ةرشابم رهظملا كلذ تحت .بذاك رهظم دّرجم اذه نكل ءاليلق صقنت
 شاشعألا ةلسلس وه ءايوقأ نودبي مهلعجي ام .نوعّدي امم ةشاشه رثكأ س انلا

 مهنيتور ءمهرسأ «مهءاقدصأ - اهب مهسفنأ نوطيحي يتلا نامألا تاكبشو

 لكشب بحسإ .مكحتلاو ءنامألا «ةّيرارمتسالاب ًاروعش مهحنمت يتلا «يمويلا
 نوكت ثيح عئيبنجأ ام ٍناكم يف مهدحول مهمرا «مهتحت نم طاسبلا ئجافم
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 ادا ؟كءنجال زمعا
2 

1 00 aa 
 رج اح :٠ س ق ااقب

 «ةرئاعلاب ر رمتعس

 ؛فراوز ا
 ص ےس 599

 ىلع كناك و نيرعشن

 «.ةلرهز ةميغ

 ءرتالس درانويل 35

 ةيكاذ ةريس :ىلع

 ااه لتقت منا نا

LIا أ یرنھ]  

 / م كئدب ريتا را

 ريدج ريغ ناو تا

 لوك هس ناكم یا

 :دراشتير / .ميحجا
 : 5 ےس

 اذإ «رحنا لاحمو وعن

 ع يحمس

 هنازنز ا . هييمسصستب

 «كمون ةرجح رك ام

 :دراشتير / !ةفرغلا
 «مادم ا اهنيأ اي نكيلف
 مانا نأ ىلإ

 ينديتس اي نكل
 نمل ...نآ ةقيقرلا

 ى 21 ره / ةيدم هرسلا

 تييجشالب ةرسأ

 يرنه «ةمكاحلا
 ٌحتسمب / :دراودإو
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 / ؟دآلجلا لش موللا
 تنك تنأ :نآ

 ةجيتنلاو ببسلا
 /.قلْطماب ةنوعلئا

 كلامج :دراشتير

 كلل بيس ناك
 «كلامج 0

 ىف ىنباتنا يذلا

 ٌدعتسم انآ / يمون

 لک توم قر نأل
 ايحأ نأ ل باقم «ملاعلا

 ىف ةدحاو ةعاس

 .قيقرلا كنضح

 جيلا

 «ريبسكيش مايليو 5

 دراشتير كلا ةاسأم

 كلاغلا

 «ينفيفش اي «يلفط اي

 ودبتس مک / أوملحا
 / ةليمج ءايشألا لك

 ىف ةيوس انشع اذإ

 «ةييطلا ضرألا كلت

 وحن ىلع انببحأو /
 - / ءديدمو لهمسم
 / نيب انتمو انيبحأو
 ىتلا دهاشلا كلت

 كلذ اي «كروصت

 / .عئارلا سفطلا
 ةبوجح ا سومشلا

 نهرب مضل قنا

 اا اصخش ىرت فوسو «تطلتخا و تبهذ دق ةف ولان مالعلا طاقن

 ل . اماكلاب

 سانلا ىوقأ ىّتح نكل .رقتسملاو يوقلا فدهلا ءاوغإ بعصلا نم
 مهنامأ تاكبشو مهشاشعأ نع مهلزع تعطتسا اذإ نيَّشه اولَعِجُي نأ نكمي

 ملاعلا نع مهدعبأ «لصاوتملا كدوجوب رسا مهءاقدصأ مهنع بجحا

 تقولا ءضمإ ىنع مهلمحإ .اهوفرعي ال نكاامأ كل مهذخو «هيلع نيداتعملا

 م اهولعفي مل ءايشأ لمع ىلع مهلمحاو «مهتاداع شيوشت دّمعت .كتئیب ىف
 اذه لک خا .مهليلضت ةّيلمع لّهسي يذلا رمالا ايفطاع 0 .لبق

 نع تذعبأ دقو موي تاذ كفادهأ ظقيتستسو «ةعتمملا ةبرجتلا نم 6 يف
 لفطك ٠ ةدعاسملا لجأ نم كيلإ نوؤجنيس اهدنع .ٌةداع مهحي ري ِءيش ل

 نوكي .برحلا يف امك «ءاوغإلا يف ءاوضألا ا امد د الط

 .طوقسلل ٌةضرعو ًافيعض لوزعملا فدهلا

 :1748 ماع يف تيك ن يتلا «نوسدراشتير ليوماسل اهيرالك ةياور يف

 ةعفاي اًسيرالك تناك .ةياورلل ةليمجلا ةلطبلا ءاوغإ سيالقول عيلخلا لواحي
 .خداخمو ركام وغم سيالفول ّدكل .اهتلئاع لبق نم ًاّدج ٌةناصُمو «ةفيفع

 دعب .ًازئاج ودبي نينثالا نيب نارقلا .ًاليبارآ ءاسيرالك تخأ ىلإ ًةيادب دّدوتي
 نيب ام سفانتلا راتوأ ىلع اذهب ًابعال ءاّسيرالك وحن ٌةأجف ههابتنا لوحي كلذ

 فطاوع بلقت نم سمياج مهوخأ بضغي .اظيغ زّيمتت ًاليبارأ لعجين ةوخألا

 دحّتتو جايه ةلاح يف اهلك ةلئاعلا حبصت .باصيو «هعم لتاقتيف ؛«سيالقول

 اهترايزو ءاسيرالك ىلإ لئاسر بيرهت كلذ عم رّبدتي يذلا «سيالقول دض
 ءالولا مدعب اهمهّتتو ألا | فشتكت .اهتقيدص لزنم يف تناك امدنع

 اسرإ ىلع سيالفول عّبشت مل يهف ؛ةئيرب اشيرالك َّنأ الإ .صالخإلاو

 نسم يجر نم اهجيورت نآلا رّرقت اهترسأ ٌنكل .تارايزلاب مايقلا وأ لئاسرلا
 اذل «ارقنم هدحآ لجر نم جاوزل ! كشو ىلعو «ملاعلا اذه يف ٌةديحو .ٌينغو

 هذه نم اهذاقنإ عيطتسي يذلا ديحولا صخشلا هفصوب سيالقول ىلإ أجلت

 تالفإلا عيطتست ثيح «ندنل ىلإ اهذخأب فاطملا رخآ يف اهذقني .ةطرولا

Eسوئيمو ديدش لكشب هل وزعم اضيأ نوكت ثيح نکل «تيقملا  

 ةعاربب ًاَقَسَتُم ناك اذه لك .فورظلا هذه لثم يف هوحن اهفطاوع قرت .هنم



 :ميمصلا يف ةلئاعلا باصأ يذلا بارطضالا  هسفن سيالفول لبق نم
 .هسمكأب

 ءاصقإ

 ويرانيسلا ءاهترسأ نع رمألا رخآ يف اشسيرالك

 يف كئادعأ أ كفادهأ تالئاع مه ءارغإلا اها توك ام الاغ

 نومدقي دقو ؛كرحسل نوعي كترئاد جراخ نونوکی مه .مهؤاقدصأو ررعینم ۾

 يک ءافخو تعصب لمعت ذأ كيلع وفعلا يقطن توص 5

 نم ىرايغ مهاب ةرشابم ريغ ةي ل
 ا نيذلا (هّيو نا ةطلس روهر 0( تاهل ا هبشأ مهتاب و | «كداجيا

 * لا :نيعفاينا اکا م ةياغلل لاف نک ةيناثلا ةجحلا| .ةرماغملا سح

 نآل نيزهاج نم رثكا نونوكي نيذلاو قفدت ةلاح ي مهتاّيصخش نوكت

 ةراثإلا لمت تنا .مهؤابا ةصاخو «ةطلسلل زمر کا دورو و وک

 .رجضلاو ةداعلا نولتمي ءابآلاو ءاقدصألا ؛ةايحلاو

 اغا 00 2 < ا 07 را 06 :
 ن ایت ب دراشتير مرعي «ثلاغثلا دراشتير كلثا ةاسأم ءريبسكش ةياور يف

 اقود لازي ال ناك امدنع كلذو «دراودإ ريمألا هنباو سداسلا يرنه كللا

 ةلمرأ يهو .ءالكلاب نأ يدياللا ردابي ةريصق ةرتفب كلذ دعب .رتسسو الغل

 ىتلاو ءاهيلأ ن لمح يت رقا نحب اهلعف“ نق ناك امب فرعت يتلا «دراودإ زيمألا

 .اهءاوغإ دراشتر لواحي كلذ عمو .هركت نأ ةأرملا عيطتست ام ىصقأب ههركت

 يا دج وي E .اهل هّبح ببسب ناك هلعف ام نأ اهربخي :ةطيسب هتقيرط

 عبطلاب .لعقلا ىلإ هتعفد ةجردل ةّيوق تناك هرعاشم .هآلإ اهتايح يف صخش

 هنم تّرامشاو لب ال ءبسحو اذه قطنملا ةقيرط ضفرت مل نأ يدياللا نإ

 5 نيديدشلا ةشاشهلاو فعضلا نم ةظحلا يف نوكت نا .رباثي هّنكل .هتتقمو

 دمك يف يهو مدل و ي نم اذه ٍٍي 2 م

 ًالتق - لتقلا نم ًاعون | : رقي يونا نكل ایاوغإ ًاكيكت 5

 نيذلا سانلا ىّتح .رضاحلا مامأ ًازجاح لکت ةيضاملا انتاطابترا .اًييسفن

 ةرظانملا ٌمتيس وْغمك .انحبكو أندييقتب اوّرمتسي نأ مهنكمي انفلخ مهانكرت

 كفده كدجي 0 «نيقباسلا نيددوتملاب نّراقّتس يأ «يضاملا نيبو كنيب ام

 نم هذعبأو يمان" صقأ .دحلا كلذ ىلإ لصي رمألا عدت ال ةر ىندأ

 مهئابحأ ردق نم طحلل ٌةقيرط دج .رضاحلا يف كمامتهاو كهابتنا لالخ
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 كاسسسلا ربع / كتابه

 1 3 ةههكلا
 رب

 لضومفب يب رت
 / رهظي يانا اذهك

 تاوامسلا كنت ىف

 كينيع' ىرخألا

 امدنع 17 تر اغلا

 امهو مهي ب رظنا

 5 امی ود ربع ناهشت

 نیش دج وی 1 كام

 ةمحرلا ريغ

 ' ...ةعتم او ءءودهنا

٤ es 2 0 

 كلت يف «رظنإ
 ب ةنكس i تاونقلا

 ةناسعتلا نفس كلت E وک
4 

 1 / ا
 7 جاوم الا نم هيمسصحا

 را جب اب ملعت یخ /

7« 1 0 

 نا لجا نم ر/ ءامذق 0 ٤ / ی

zfنأ  
 «كيناأما لقا / رل

 م, - ر أ

 لوقح وسكت ر ر اهنا

 ٍدئدعب / «ءشقلا

 اريخأو «تاونقلا
 نولب , ةدلبلا لماك

 فرز 1 توقيلا

 اديور / :بهذلاو

 / حئرتت ضر ألا إف

 رحب ت مونلا وحن

 / .ةفيطللا رانلا نم
 ال كاس «كاه
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 ريغ يش جوي

 / «لادتعالاو ةمحرلا

 «ءودهلا ءىنغلا

f 

 «ريلدوب لراش ۔

 ةلحر ىلإ ةوعد»

 ءرشلا روهز ««ةّيرحب

 ربليو دراشتير ةمجرت

 ىبت «ةيفخلا نم ريثكب سيل وأ ةيفخب - ًايرورض كلذ ناك اذإ نيقباسلا

 .هنعجتف .ةميدقلا حورجلا أكنت نأك دعبلا لک كنذ يف ضماو لب .فقوملل

 وهنزعت ام ردقب .لضفأ رضاحلا نأ مك ةنراقملاب نوريو ةميدقلا مالألاب نورعشي

 .رضاحلا يف قمعب كعم نوصوغيس ام ردقب «مهيضام نع

 ٍناكم ىلإ فدهلا ذخأ لالخ نم ةيفرحب لزعلا أدبم ْذَحْوُي نأ نكمي
 ضرغلا يّدؤت تناك ةلوزعم ةريزج ؛ناخ يلع ةقيرط تناك هذه .بيرغ

 تنرتقا امالعل «مناعلا ةيقب نع ةلوزعملا رزجلا َنِإف لعفلابو ءنوكي ام لضفأك

 یا سويريبيت ينامورلا نوظاريمألا طحنا. .ةيسحلا تاّذلملا ءارو يعسلاب

 نأ وه رفسلا رطخ .يرباك ةريزج ىلع هتيب ىنب نأ دّرجمب قوسفلا ىوتسم
 نأ .بغضلا نما جيم ٍلكشب (نيفوشكم) كل نيضّوعُم نونوكي كفادهأ

 ةيافكلا هيف اجب رغم ٍناكم هدا مهتذخأ اذإ كّنكل .ضومغلا ءاميس ىلع ظفاحت
 يف ل !ذتبم وا ! داع ِءيش يأ ةيؤر نم هدنع مهعنمتسف .مههابتنا فرصيل

 هاجتاب ةيرهن ةلحرب موقيل رصيق سويلوي ةرتابويلك تجردتسا .كتيصخش
 تناكو «رصم يف هلغوت دايدزاب امور نع هتلزع تدادزا .لينلا بصم

 يف ينراب يلاتان ةّيقاحسلا ةيوغملا .ىضم ٍتقو يأ نم ًءاوغإ رثكأ ةرئابوينك
 يكل ؛نييفيق هينير ةرعاشلا عم ةعطقتم ةقالع اهيدل ناك نيرشعلا نرقلا ةيادب
 دق يلاتان تناك يتلا سوبزيل ةريزج ىلإ هينير تذخأ ءادّدجم اهّدو بسكت

 لب ال بسحو هينير لزعت مل اذه اهلعف لالخ نم .تاّرما نم ديدعلا اهتراز
 ناكملا اهلمحي ىتلا تاطابترالا لالخ نم اههابتنا تفرصو 0 تلانو

 ءةيقاحسلا ينعت يتلاو ةيزيلكنإلا يف نايبزيل ةملك ةريزجلا مس تقشر

 ًانطوم ناك يذلا .(مجرتم ا :اهئاسسن نيب ًاعئاش ناك قاحسلا 1 معز ذإ

 نييقيق هعم تراص ادح رمل غلب :ةيؤرطيسألا ةّيقاحسلا ةرعاشلا ءوفاسل

 ؛ناكم يأ درجم ىلإ فدهلا ذخأت ال .اهسفن وفاس تناك يلاتان نأ لّيختت
 .ةّيلاَعف رثكألا تاطابترالا لمحي يذلا ناكملا رتخا امنإو

 ناك امدنع .ىسنجلا ملاعلا دعب ام ىلإ دمت لزعلل ةيئاوغإلا ةوطسلا

 دقف «يدناغل نينافتملا عاأل ةقلح ىلإ نوّمضني ددج ا نولاوم

 اذه .مهئاقدصأو مهتالئاعب  يضاملاب مهتالص عطق ىلع نوُعْجَشُي اوناك
 شالا :نورقلا ربع ةينيدلا قرفلا نم ذيدعلل اطرش ناك ناركتلا نم عونلا

 را ريثكب ًةضرع رثكأ نونوكي ةقيرطلا هذهب مهسفنأ نولزعي نيذلا



 سانلا روعش جش ىّتحو رب ىلع ىذغتي يتام زيراكلا يسايسلا .عانتقالاو

 مذ امدنع ةريبك ة ةجرد ىلإ اذه يدينيك .فإ نوج | لعف .ءاصقإلاو داعبإلاب

 تزاتما يذلا .ءاحرلا نأ ىلإ راشأ دقف ؛ىفح ٍلكشب رواهنزيأ مكح تاونس

 اعد .ةيكيرمألا تالاا ضبا نع .لزانتلا ىلإ یک دف تا هن

 فرعُب اميف «ةراثإلاو ةرطاخلاب ةئيلم ةديدج ٍةايح يف هيلإ اوكضنيل نييكيرمألا
 ةّصاخو «ةياغلل ًايوغم ءارغإ ةوعدلا كلت تناك دقل .«ديدجلا مختلا وأ ّدحلاب»
 اخ رثكألا يدينيك يمعاد اوناك ا «بابشلل

 يف رطخلا نم رثا كانه نوكي نأ بجي ءاوغإلا نم ام ٍةلحرم يف ءأريخأ
 اهقاخ لالخ نم ةميظع ةرماغم بسكت اهب تلفت رقت نأ ب 5

 .مهيضام يع اورج + - ايش نورسخي أضيأ تقولا سفن يف مهتكلو «كب

 .ةبراضتملا رعاشملا هذه لاَعف لكشب عجش .مهبولق ىلع ةزيزعلا مهتحارو

 فوذملا نم ًريثك نأ نم مغرلاب ؛ةمئالملا لباوتلا رود يدؤي فوخلا نم صنع
 .ءايحأ انثأِب رعشن انلعجت هنم ةليلق تاعرج نأ الإ ءزجعلاو فعضلا ىلإ يدي

 ٌفيخم تقولا سفن يف نككل «قّوشمو ريشم ٌءيش وهف «ةرئاطلا نم زفقلا لثم
 .تنأ وه ءمهكسمي وأ ,طوقسلل اًح عضيل كلانه ديحولا صخشلاو .ًاليلق

 يف كرم لجر .ناولألا دّدعتم رامزملا فزاع :زمرلا

 مهلزانم نم لافطألا جردتسي «ءارفصلاو ءارمح ا هتءابع
 رحسني .هب اخ ا تولفلل ةّراسلا تامغنلا ةطساوب

 ىف اودعتبا مك نوظحالي نودوعي الف «لافطألا
 0 نم مهتالئاع اوکر ت فيكو «مهيشم
 هيلإ مهدوقي يذلا فهكلا ىَتح نوظحالي ال مه

 lL قلغني يذلاو «فاطملا رحا يف
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 بالقئالا

 فرما تدا رخ ىلا يدوي دق تلا ااا كر فرو نالا
 ةعتم - ةعتلا ءانقب ًاعتقُمو ايجيردت نوكي نأ بجي هب ءىجت يذلا لزعلا

 سانلا ضعب ّنإف :لاوحألا عيمج يف .مهفلخ ملاعنل مهكرتو «كايإ مهتفرعم
 ةميظعلا ةّيظحما .مهمعد ةدعاق نم اوربي نأ نم ًةشاشه رثكأ نونوكي

 رع اها الرغ كنا هذهل رح اهبل ناك نارام. اليئاب رضا
 ّلحم يف ةعرسب تّلحأو «تايلاحلا وأ تاقباسلا مهتاجوز نعو «مهلئاوع

 مهترمغ .اهقاّشعل ةديدج ةيهافرو ةحار بابسأ ةميدقلا تالصلا كلت
 يذلا ريدرايلملا «ناميراه ليرفا ةلاح يف .مهتاجاح لكب تنتعاو «مامتهالاب

 ال نم هل اديدج الزنم ىفرحلا ىنعملب تسسأ اهتإف ءفاطملا رخآ ىف اهجّوزت

 ةمكحلا نم سيل .رضاحلا عب ًائيلمو يضاملاب تاطابترا يأ لمحي نكي مل
 نود «مزاللا نم لوطأ ٍةرتفل ضرألاو ءامسلا نيب ام أقلعم يوغملا يقبت نأ
 لدبتسا كلذ نم الدب .رظنلا ىمرم يف حيرم وأ ٍفولأم ٍءيش يأ دوجو
 ةديدج ةئسلسو 100 ل اهنع مهتعطق دق تنك يتلا ةفولأملا ءايشألاب

 .هافرلاو ةحارلاو نانكمطالا بابسأ نم

 نم ربكأ ةعرسب اصخش لزعإ :ةطيسب ةّيجيتارتسالا هذه رطاخم نإ



 هتلاثلا ةلحرملا

 - فرجلا

 لالخ نم رثألا قيمعت

 ةفرطتلا تاءارجإلا

 يذلا ريثأتلا - قمعأ ٍءيش لك لعجت نأ وه ةلحرما هذه يف فدهلا

 نمض لمتعي يذلا رّبوتلا «قلعتلاو بح ا رعاشم ءمهلوقع ىلع هب عمت
 نوب ام ؛مهلرلرت نأ عيطتست ءاقيمع مهيف كتابالك تسرغ نأ دعب .كاياحض

 يشم لأ دعس دك تا E اوراهنيو اوفعضي نأ ىلإ «سأيلاو ر امألا
 (كسفن تبثأ :16) قسو فو ليبن لمعل كلعفو «كاياحض لجأ نم اديعب

ENمهيدل عيمج ا .ةياغلل قياجيإ لعافت ةرارخ لطيور  

 هذه جرختسا .ةلوفطلا نم ةزجنم ريغ لامعأو «ةتوبكم تابغر «تابدن
 مل ام نولاني مهنأب نورعشي كاياحض لعجإ «حطسلا ىلإ حورج او تابغرلا
 ال فطاوع ريثتو ؛مهلوقع قامعأ ىلإ ذفنت فوسو لافطأ مهو طق هولاي
 ىلإ كاياحض ذخأت نأ عيطتست نآلا .(ةعجر ثدحأ :17) اهب مكحتلا نكي

 رمألا «ةملظم ا مهبناوج نع اوربعي نأ ىلع مهلمحتو «مهتايدودحم دعب ام

 .(روظحم او ةئيطخ اب مدطصا :18) كئاوغإ ىلإ رطخ اب اساسحإ يفضي يذلا

 كاياحض يبسيو كبري فوس ءىش او «ةيقرلا قسعت د لاا ای تأ
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 .كعفدي ام يه ةوهشلا تسيل .كئاوغإ ىلع ةيحور ةغبص ءافضإ نم رثكأ
 تايزغُبا مدختسا :19) ماس وه ام لكو «ةيهلإلا راكفألاو ءردقلا اهو
 اوحبصأ كاياحض نآلا .يناحورلا فلخ ىراوتي يناوهشلا ءيشلاف .(ةيحورلا

 فواخحلا سرغو «دمعتم لكشب مهئاذيإ لالخ نم .ديج لكشب نيرضحم

 مهعفد لهسلا نم نوكي ثيح فرج ا ةفاح ىلإ مهدوقتس «قلقلا بابسأو
 لوقوتيو ميظع ملأ نورعشي مه .(ملألاب ةعتم ا جزمإ :20) نوعقي مهلعجو
 .صالخلل



 .مهتياوغ متن نأ نوديري سانلا مظعم
 وه حجرألا ىلع كلذ ٌدرمف «كدوهج اومواق اذإ امآ
 لايح مهكو كش دييحتل ةيافكلا هيف اب ضمت مل كنأ

 ّدحاو لمع .ًارج ملهو «كرعاشم قمع «كعفاود
 كوانعتسا ئديم ر هظي نأ ةناش نمو كتيقوتلا نخب

 ليفك «كّقص ىلإ مهبسكت يك ًاديعب يضمت نأل

 رهظمب كروهظ ةيحانل قلقت ال .مهكو كش ديدبتب
 اع ااو عون يأ E قار فيخسلا

 «كفادهأ لجأ نمو تاذلاب ةيحضتلا عباط ذخش يتلا

 نل مهنا ا اغلاب | اريثأت مهرعاشمب رتو فوس

 رهظمب رهظت وأ رمذتت نأ كاي .رحآ ئيش يأل اوظحالي

 كلذ نم الدب .سانلا ةمواقم ةجيتن ةهمهلا طبتتملا

 ٍفزطتم ٍءيش لعف لالخ نم يّذحتلا ىوتسل ضهنإ
 اوتبثيل نيرخالا زمح «ةسكاعم ةروصب .يسورف وأ
 «لاتثاو غولبلا بعص كسفن لعج لالخ نم مهسفنأ

 .كلجأ نم لتاقتلا ٌجحتستو



 يئاوغإلا ليلدلا

 «(تاراعشلاب) مالكلا ريبك کب ملكتلا نوعيطتسي تسي صاخشألا عيمج

 ءانب مهمامتها ىدم 3 نوّرصيو :مهرعاشم نع ةليبن ءايشأ نولوقيو
 ال امدنع ميلكا .ضرالا يصاقأ يف نيدهطضمل ذملا سانلا عيمجب رمألا كلذكو

 دعت  مهقدصب كيكشتلاب أدبن انّنإَف مهلاوقأ دنست ةقيرطب ًادبأ نوفوصتي

 ّيضملا اهنكمي ال ةقيقرلا تاملكلاو ءارطإلا .نابج وأ يفانم ها ارنا

 هيف يرث هيف رطضتس يذلا تقولا يتأيس «فاطملا رخآ يف .اذه نم دعبأ ىلإ
 .لاعفألاب كتاملك نرقتل ءام ًاليلد كتيحض

 ةيقبتم كوخ ا دّيحي الو ۹ .ناتفيظو هيدل قلدألا نم عونل لا اذه

 , ٍلکشب ا وكي كيف ام ةّيباجيإ َةَيَصاح ُدهِظُي أ يذلا لعفلا :ًايناث .كنأشب

 مسن ةّيفطاع لعف ةّدر قلخت ةعاجشلا وأ ةّيريغلا لامعألا .هتاذ دحب لئاه

 ةّيريغو ًةعاجش كلامعأ نوكت نأ ةرورضلاب سيل «قلقت ال .ةّيباجيإلاو ةوقلاب

 يقين ام الاغ حول لبنلا رهظم .ةلّصحملا يف ِءيش لك دقفت نأ ةجردل

 يأ نف مالكلاو ليلحتلا ىف سانلا هيف طرفي ملاع يف «عقاولا يف .ضرغلاب

 .وغمو يحم ييأتب ىلحتي لعفلا نم عون
 ام ردقب ِهّنِإَف عبطلاب .ءاوغإلا لالخ ةمواقم ىقلت نأ يعيبطلا نم

 ديدعلا نكل «ةميظع كرظتنت يتلا ةذللا نوكت ام ردقب «قئاوعلا نم ىطختت
 فدهلا همواقم حيحص لكشبأ ارقي ال تلا كل ًارظن لشفت تاءاوغإلا نم

 ههفإ ًةيادب .(ناوألا لبق) ةقئاف ره ملستست تنأ ينا الا بغا 5

 رخآلا صخشلا فطاوع نأ ىلع ةمالع ىه ةمواقملا :ءاوغإلا يف ا ًانوناق

 وه هؤاوغإ كنكع ال يذلا ديحولا صخشلا .ةّيلمعلاب (ًارود ةذخا) ةطّروتم
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 8 ہد 8 ضد
 ا ل ول

fا  
 به ديل . بحس

 : ك ا دونجا
 نک توب وعلا كوم

 ةيامح / !رحنا ناكم
 ت

: / 000 / 
 ,/ بلصتت ريياعلا هده

 .ءانيجلا دنع اہ رشک 7

 يف البل ةطب ةظبارلا

 ي !اوجت ءءاتشل
FPرو 027  
a7 لف «ةليوطل فرضلا / /  

٤ 

 لك ةّمشُما ع ارنا

 رض :ةاناعم ا ل اک

 ام ابلاغ . 0
 0 لودجتس

 م لباو 7 7 تو

 ركسعم ىفو ءرالعمالا

 ٠ اذإ ... ءارعلا / يف

 يذلا / بح لا ناك
 رم مودي

 دق 00 اناج
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 / «ةرشابم ا ةطيسبلا
 دق ةلفقثا باويالا

 ىلع ًاديكأ ًاتابثإ ةليلح
 . كبح

 بح ا نف دیو -

 نيرغ رتبي ةمجرت

 ...» :لجرلا لوقي

 نم ةفوطقنا ةرمثلا

 ال اخل ا ءرما ناتسب

 بيطا نوكت نأ ب

 ةرمشلا نم اقادم

 ةرجش نم ةذوخأم ا
 دق مو :بيرغل دوعت

 ربكا دهجب سيعحسا

 ا رثكأ رعیو ردم
 نم ليلقب بسك

 2 امك .ءانعلا
 ةريبكلا مئانغلا'

 نود زرت 00 0

 لمعلا نم ضعب لذب

 لوقت .٠ .٠ قاشلا

 ال ناك اذإو :ةأرلا

 مئانغلا زارحإ نكي
 نم ضعب نود ةريبكلا
 کب الف «قاشلا لمعلا

 ىلإ لوم نأ نكميو ءيفطاع ميش يه ةمواقملا .درابلاو (ديعبلا) َيِصَقلا

 أ نكمي مصخلل ةيئايزيفلا ةمواقملا ءوستيجوجلا يف امك ًامامت ءاهضيقن

هتقث مدع نم عفادب سانلا كمواق اذإ .عقي هلعجل مدخَتسُن
 5 َنإف كب م

 «كسفن تابثإ يف ادع ّىضملل كدادعتسا ىدم يرُيو «يريغ هرهاظ

 3 عفادب وأ أ ةليضفلا وأ ةفعلا نم عفادب اومواق اذإ .لاعف جالعك م مدخیس

 لهسي ةتوبکما تابغرلاو ةَمعلاف ريتك لضفأ اذهف ؛رخآ صخشل مهصالخإ

 يلاتان ةميضعلا ا تبتك امك .(لعفلا) لمعلاب .اهيطخت

 «.ربكأ ءاوغإل ٌبلطت يه فعلا

 لج» «ينراب

 جاتحي ٌةلاح أشنت :يوفعلا لعفلا َألَوُأ .كسفن تبثتل ناتقيرط كانه

 كجاتحي «ةطاسبب وأ ءلح ىلإ ةجاحب ةلكشم وأ ؛ةدعاسملا ىلإ فدهلا اهيف
 بجي كبك «فقاوملا هذهب ؤبنتلا عيطتست ال .ةمدخ يف كجاتحت وأ فدهلا

 تتاحتعا نا قو يَا 7 اأشنت نأ نكمملا نم هال ءاهل ًازهاج نوكت نأ

 حض - يرورضلا وأ مزاللا نم دعبأ وه ام ىلإ باهذلا لالخ نم فدهلا

 هذه مدختسيس كفده .نوعقوتي اوناك امم ربكأ ٍدهج ءرثكأ لام ءرثكأ تقوب

 له وأ ؟عجارتتس له :ناحتمالا نم عونك ءاهقلتخي ىثحو لب «تاظحللا
 8 1 و ددرتت نا ا ؟(هل ىّدصتت) ثدحلا ىوتسمل ضهنتس

 ءاي رورض كلذ ناك اذإ .ءيش لك عيضيسف الو .ةظحلل ولو ىّتح ءلفجتو

 نكل | «عقاولا يف فلك دق ناك امم رثكأ كفلك هنأ ىلع ودبي لمعلا ل اعجإ

 - رشابم ريغ لكشب امو «(اراهج) مالكلا قيرط نع اذه لمعت نأ كا
 مزلي ٍءيش يأ وأ ثلاث بفرط لالخ نم ربخلاو ةّصقلا رشن ةقهرلا تارظنلا
 ضرغلا اذهل

 يذلا عاجشلا وأ مادقملا لمعلا ىه كسفن تبخل ةيناثلا ةقيرطلا

eنوكت نأ لصَمي - ةيسانملا ةظحبللا يفر اقش  

 امتعت لازت ال ٍكلوكش ةيأ نوكت ثيح ىاوغإلا نم ٍةلحرم يف ةظحللا هذه
 ايكيتاماردو ًابعص ًالمع رتخإ .لبق يذ نم ًةروطخ رثكأ كنأشب ةّيحضلا دنع
 نكمي .لمعلا امهمزاتسا نيذللا نيييضملا دهجلاو تقولا رِهظُي نأ هنأش نم

 وحن ءاكذب كاياحض دف .دودحلا تاجرد ىصقأل ًايوغُم نوكي نأ رطخلل



 عضو يف ةرشابم ريغ ةقيرصب مهعض وا ءرطخ ةظحل وا ,قمزأ

 2 هلأ سرافلا كفقنما رود بعلت نأ اهدنع عيطتستس ةستسو

 .َبحلا وحن ةلوهسب هجرت نأ نكمي اذه اهريثي ىتلا ةّيوقلا

 مرول يد نويرام تناك ءاسنرف يف رشع عباسلا نرقلا تانيعبرأ يف ./

 تزهتشا اهنوك .قالطإلا ىلع لاجرلا اهءارو ىعسيو اهيهتشي ةيظحم رثكأ
 ةف تاک قب هم نيلعيار لا ةراكلا و تناك قف ا

 .زاجنإ ةمالع ناك (اهتعقاوم) اهعجضمب ىظحت نأ .ةّيركسعو ٍةيسايس ىرخأ
 هحنمت نأ لبق عيباسأل مرول يد دو بطخ دق تنومارج تنوكلا ناك

0 

 . ١ - ا ا 3 هيج 5 - 0 2 1 أ
 موي يف نکل راس ِءاقلل هسفن تنوكلا رضح .هددحم ةيسما يف ادعوم اريخا

 ديدشلا اهراذتعا نع ةقيقرو ةبّذهم ٍتارابعب اهيف رعت ٌةلاسر اهنم ىّقلت دعوملا
 كلذ يف شارفلا مزالت نأل اهرطضا «ةياغلل عينش عادص نم تناع دقف -
 حيزأ هنآ نم ًادكأتم تنوكلا ناك .لج وي نأ بجي امهدعوم َنإف اذل ءءاسملا

 ًةبآقتم تناك مرول يدف «رخآ صخشل لاجملل ًاحاسفإ (هنع ّينغتسا) ًابناج
 ١ :ةليمج ناک ام ردي" جامو

 ىلإ ليخلا رهظ ىلع هجوت ليللا طوبه یدل .تنومارج ددرتی ہل

 برق ةحاس يف .ةقطنملا علطتساو «نكست مرول يد تناك ثيح «يارام
 يد قودلا ناك هلأ ريم نأ دعب .مادقألا ىلع ًاريس برتقي الجر ظيل لزنملا
 ريرس يف (اردغ) هّلحم لحيس نم ناك لجرلا اذه َنأ ًايروف ملع «كازيرب
 ىلع تنومارج هنم اند اذل ءتنوكلا ةيؤرل رورسم ريغ كازيرب ادب .ةيظحما
 رمأل كلذو ىل ةمدخ يدست نأ كيع «يقيدص اي «كازيرب» ءلاقو لجع

 ؛ناكملا اذه و نكست ٍةاتف عم ىلوألا ةّرملل ءٌدعوم ّيدل :ةيمهألا يف ٍةياع

 اميف ءاقللا ريبادت) ريبادتلا ىلع قافّثالا طقف اهنم ُدارُي ةرايزلا هذه نأ اجو

 «كتءابع ينرعأو يلع لّضفت .ًادج ٍريصق ٍتقول الإ ثكمأ نل يتَنإف «(دعب
 اذه عراب الا وه هلک اذه نم جهلا نکل ؛دوعأ امثير «ًاليلق يناصح رّيَسو

 ءا 5 أ
 407 © تسغل كيب

 : ى نك
 0 ا ل سل

 ا

 و ريثكلا كاهنإ

 ردا نوكتل -دكلا
= 5 

 ىلع نوصخ لا ىلع
 5 و 17
 ا ید ابحي
 أم نا اظن فيلا
0 2 

 ةمينغ وه هيلا یعسن
4 - - 1 

 نلوعي .٠ a هميطص

 كل مدقا» :زجرأا
 21 E EET رك

 يک تسلا لک
 اهنع ريبعتلا عيطتسأ
 لكشب يي كدعو

 £3 : لش ا ىف ةياغ

 ق نوک! امدانع

 لامع كت رز 1

 نا هللا ذاعم .ةقايشأا

 یال ا
 يح را يک یس

 رفضا رحا صخش

 5 سيدقلا] موي تاذ

 ىدجتسا [ليورب
 داتعنا نم رثكا لنكشب

 ىد مادها] هح نإ

 [ تروفنوزيام ال
 يذل ىصقالا زايتمالا

 نأ ةأرملن نكمي
 يف زواجتو همدقهت

 دودح هلشسوت

 .ةعورشم ا تاملكلا
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 ٍتانرا اهنوك ءمادئا

 لك زواج دق ناك
 هئرمأ دهف ءدودح ا

 ههجو اهيري آل
 .اهتفرغ رداغ . اقاطم

 ءطقف ةعاس دعب

 مرق مادا تاك
 ةداتعم ا اهتهزنب

 نم ةدحاو ةاذاحمب
 ةليمج ا تاونقلا كلت
 امدنع «تلونجاب يف

 ليورب - سيّدقلا زفق
 نم جابس ءارو نعم
 راع وهو «تاريجشلا

 وهو خرصو ءاما

 يف ةت ماما ءفقاو
 ٠ رخآلو ,ةلاح ا هذه
 «ىنديتس اي ةَ

 « هيلع انو 0 عادوا

 يف هسفنب يمر دعف
 ىلإ هسأر 2 ةانفلا

 تدح | .لغس 1

 ند .ةديتسلا

 «رظنم ا اذهب تعور
 ضكر لاو ءاكبلاب
 ثيح ءاهلزنم هاجنابر
 دزجمب اهيلع يبغأ
 نإ ام .اهلوصو
 ملكت نأ تعاطتسا

 «ةانقلا يف ًاّدج لوط

 هبايث ىدترا نأ دعب

 ماجل همّلسو قودلا ةءابع تنومارج ذخأ «باوجلا رظنني نأ نود«.ناكملا

 رخدي هّنأب رهاظت اذل «هبقاري ناك كازيرب نأ ىأرف «فلخلا كرك يانج

 مرول يد لزنم ىلإ .E تيبلا لوح فلو فلخلا نع ل ا

 .ىرُي نأ نود

 هتبسح 000 .لوخدلاب ةمداخلا هل تحمسف «بابلا تنومارج عرق

 ىلع ةيقلتسم اهدجو ثيح «ةديسلا مون ةرجح ىلإ ةرشابم هججوت .قودلا
 نم تقهشف ةعرسب كازيرب ةءابع علخ .ًافافش ًايئاسن ًابوث يدترت ىهو ةكيرأ

 َّنَأ عيمجلل حضاولا نمف ؟ءارقشلا يتزيزع اي ءةلكشملا امو ءاهلأس .فوخلا
 لازتال اهّنأب تحاصو «جاعزنالاو طخسلا اهيلع ادب «؟لاز دق كعادص

 لمع رّرقي نم يه اهنا تلاقو .لحري نأ ىلع تّرصأو «عادصلا نم يناعت
 كقلقي يذلا ام ملعأ انأ ,مادم» ءودهب تنومارج لاق .اهءاغلإ وأ ديعاوملا

 يتئمطت نأ كنكمي نکل ؛انه كازيرب يب يقتلي نأ نم ٌةفئاخ تنأ :ككبريو
 ءردذي وهو «ةحاسلا يف كازيرب رهظف ةذفانلا ٍذئدنع حتفا.صوصخلا اذهب

 ادب .لبطسإ يبص لثم عيطم وحن ىلع «ناصحلا عم ًاباهذو ةئيج قيرطلا
 تنوكلا لوح هارد تهرو خلاب مرر يد :ترجتفناف "افي

 ٌدودو تنأ ؛رثكأ راظتنالا عيطتسأ ا

 ءاهلمكأب ةّصقلا اهربخأ «.رّذعُت الأ اهعم نكمي ال ةجردل راوطألا بيرغو
 حمست نأ نود نكل .هلوطب ليللا ةنصحألا نرمي نأ قودلل نكيمي هتأب هتدعوو

 يلاتلا مويلا ءاسم يف ٍدعوم ىلع اقفتا .لوخدلاب هل

 ناك كازيرب .قودلا ركشو «تقولا اذه ّلك هذخأل رذتعاو .ةءابعلا تنوكلا
 هئاطتما ىلع هدعاسيل تنومارج ناصحب كسمأ هنأ ىح «ةقابللا يف ياغ

 .هناصح رهظ ىلع ًاعجار ناك امنيب اعّدوم هل حولي راصو

 ىسراف ايد 5 تحاصو

 داعا «جراخلا يف 5

 نل نوعلطتي نيذلا مظعم نُ ملعي تنومارج تنوكلا ناك .ريسفتلا

 دوربلا وأ بلقتلا هل دنوؤيسيو .ةلوهسلا ىهتنمب ن نوملستسي نيِوْغُم اونوكي

 .مامتهالا يف ٌيقيقح صقن ىلع ٌةمالع هنأ ىلع رهاظلا

 اميف لءاستيو كرف صخشلا اذه لعل :ءايشألا نم ريثكلا ينعي د نأ نكمي

 بذقتلا نإف عقاولا يف



 نم عونلا اذه طبضلاب وه اا ا كولسلا .ّقحب ايدج تنك اذإ

 ال نأ حضاولا نمف «ةبوعصلل ةراشإ لّوأ ىدل تملستسا اذإف  تارابتخالا

 كنأشب نيدكأتم ريغ مهسفنأ مهّنأ ينعي نأ نكمي وأ .ردقلا كنذب مهديرت
 لاوحالا عيمج ىلع .رخا e ريب امو كنيب ام اوراتخي نأ نولواحي وأ
 Ka o بقي ال طاق ٌديحو ٌتابثإ تت نأ لا نم هّنإف

 مزهيسو .كو مكشلا لك حاتجي فوس مهلجأ نم اذهب باهذلل كدادعتسا

 مهسفنأ اولعجي نأ نم نوقلقو نوباته سانلا مظعم ّنأل ًارظن كيسفانم
03 

 .ةفزاجم ّيأب نوموقي ام 0 اذلو ءراقتحا و ا ةيرخعس عضوم

 «لجت رت نأ ًةداع لضفألا نمف «ةمواقم وأ ةبعص ٍفادهأ عم لماعتلا دنع
 مهلعجت فوس اهّنإف ةتغابمو ةعجافم كلاعفأ تدب اذإ .تنومارج لحترا امك

 نم ليلق - ةيوتلم ةقيرطب تامولعمدل طيسب ٌممج .ًةمارص ّلقأو ٌةَيفطاع رثكأ
 وه قالطإلا ىلع ٍءيْس مه .ةنسح ةركف 00

 فدهلا تلعج اذإ وخلو لظلا فيفخ تنك اذإ .كتابثإب اهب م

 «تقفحأ اذإ هي نلف «تقولا سفن يف مهاَيإ ًايّلسمو كسفن ًاتبثم

 97 .عادخلا نم ًاليلق (تمدختسا) تفظو كأ اور اذإ وأ
 فرصتي وأ رمذتي مل تنوكلا نأ ظحال .تنأ هتقلخ يذلا راسلا جازملا

 ةراتسلا بحسي نأ وه هلعف هيلع بج وت ام لك .ةّيعافد وأ ةبضاغ ٍةقيرطب

 نم .كحضلاب مرول يد بلق كلذب ًانيلم E قودلا رهظُيو

 م ٍدحاو لمع لالخ

 اسو

 يتلا ةّيحورلا

 نم ةليل لجأ نم هلعفل ٌدعتسم وه ام رهظأ «ناقتإب ٍذْقَتُم 1

 ہل .اهتحص ىلع ءابطألا اهعم فاخ ةجردل نينسلا ربع لاجرلا نم ديدعلا
 اهتَذل تناك ةّدجلا ؛عيباسأ ةعضب نم رثكأ دحاو لجر عم ءاقبلا عطتست نكت

 1804 ماع يف ءزيجروب وليماك ريمألا نم نويلوبان اهجّوز نأ دعب .ةديحولا
 .تارم ةّدع تفعاضت نأ ناك اهتاقالع ىلع أرط يذلا ديحولا رّيغتلا إف
 يف «ليقوناك يد سلوي عفدنملاو ءيرجلا دئارلاب تقتلا امدنعف ءاذكهو

 یت E أا يو هما |

 فقدص تبن اهيلإ ا

 ااه هلع .هقطاوع

 ةمالعك اھل ىعأرت

 ارو ؛قئانشسا ن

 س -

EE EEر  

 يج هیر یک ناعما
 تك

 صو اهئار دف نحت ر

 دقف هبا دنرم

 ىلع قمعب تمدن

 تحردصو «اهنوسف

 اهساسحإب Mı ماما

 ىمانت .ةراسخ 3 ب

0 

 ىلإ اده ل صم

 ییا
 هيسفنب تعبقف «ليورب

 .ء 1 ا 1
 عضي ملو روشلا ىلع

 لالغتسا يف تقولا

 اذهك تام ٍروعش
 هتديتس ید

 - يسوب تنوكلا -

 خيراوت «نیتوبار

 لاغلا دالب ىف نيم ا

 مداح نصي يک

 عفوت ناک. . ةديتسلا

 ری نأ رودابورتلا نم
 .يمو 0 لحارم عبرأب

 «لشوتلا «حماطلا

 .قشاعلاو «حشرم ا



 ءاوغإلا نف ٠ه 0

 غلب دق نوكي امدنع
 نم ةريخ ال ةلحرم ا

 نيقلتلا وأ لاخدإلا

 ذخخأي هنإف يمارغلا
 ادهع هسفن ىلع

 ةعيبلا رنو ءافولاب
 هذه يف ٠ .ةلقب

 بح ةيلاثنا ةغيصلا

 تاليبنلل ناسرفلا
 ةبخنلل صصخ ا

 نم ةيطارقتسرألا
 ةرهاظ إف «ناسرفلا
 ربكعُت تناك بح ا

 سوفط امني «ةمعنلاو
 «تعبت يتلا لاحدإلا

 يئاهنلا رارقرللاو
 ةلمح وا - ةدهاعملل

 ةرظانلا ناضتحالا
 حنم دنع ما يتلا

 - سراف ةبتر ءرئا
 رئاسب لصتت تناك

 مهرئأمو ءالبنلا نيرمت
 تامالعلا .ةلسابلا

 قشاعلل ةقرافلا

 سرافللو يقيقح ا
 تناك يجذومنلا

 ناك .اييرقت ةقباطتم
 نأب امزلم قشاعلا
 ناك امك هتديتس عيطي

 هديتس ةمدخب سرافلا

 اتاك يف .يعاطقإلا

 دهعلا إف نيتلاح ا
 ةعيبط اذ ناك

 بح ا «نوتبإ انين -

 نويتسنرفلاو

 عبطلاب .تايرخألا نم رثكأ مودت نل ةقالعلا نأ عيمجلا ضرتفا «1810 ماع

 اعراب ًاصقار «ميلعتلا نسح «ةمسوأ ةّدع ىلع ًازئاح ًايدنج دئارلا ناك دقل
 يف تناك يتلا «نيلواب ّنكل .شيجلا يف ًةماسو لاجرلا رثكأ نم ًادحاوو
 نم ديدعلا عم تاقالع تماقا دق تناك «تقولا كلذ ىف اهرمع نم نيثالغلا

 .ايازملا نم ةلمجلا هذه اوهاضي نأ 55 نيذلا لاجرلا

 ضاخلا ناسا "بيبط: .لصو :ةقالعلا- ةياذب نم: ماي ةدع ا نعي

 «ونلا اهمرح نسلا يف ملأ نم يناعت تناك .نيلواب لزنم ىلإ روطاربمإلاب
 ل .ءاطبإ يأ نودو ًاَيروف سّوسملا نسلا علقي نأ بجي هنأ بيبطلا ىأرو
 نواب :تبعتراو .ءرضعلا كلذ نق ملألا تانكسم دعب كتميحتتا دق نك
 يف هيناعت يذلا ملألا نم مغرلاب .ةعّنتملا هتاودأ جرخي لجرلا ناك امنيب

 .عّلقُي نأ تضفرو اهيأر ترّتغ اهنأ الإ ءاهتس

 نأ دعب .ًاًيريرح ًءادر يدتري وهو ةكيرأ ىلع ًائكّتم ناك ليقوناك دئارلا
 وأ ٌةظحلا :رمألا نم يهتنت يكل اهعججشي نأ لواح ءًاديج ةروصلا بعوتسا

 نأ نود اذه لمحتي نأ لفط عيطتسي ...دبألا ىلإ لوزيسو ملألا نم نيتظحل
 ضهنف «.اذه تربتخا دقو كارأ نأ َبحأ» «هل تلاقف «.ةهأ هنع دنت

 مف ةرّخؤم يف ًاسرض راتخاو «نانسألا بيبط دنع ىلإ بهذو «ليقوناك

 داكلابو «لماكلاب ًاميلس ناك علتقا يذلا سرضلا .هل هعلقي نأ هنم بلطو

 اهتس عازتناب نانسألا بيبطل نيلواب حمست مل اذه دعب .نفج ليقوناكل فر
 ٍءيش يأ اهل لعف دق لجر نكي مل ذإ :ريغت ليثوناكب اهيأر نأ لب «بسحو
 لبي نم اذه لك

 .تدتما دقف نآلا اَمُأ ؛عيباسأ ةّدع نم رثكأ مودتل نكت مل ةقالعلا

 ةرباعلا تاقالعلاف اذل ؛ةجّوزنم ٌةأرما تناك نيلوابف .ارورسم نكي مل نويلوبان
 ىلإ ليفوناك لسرأ .ًاجرحم ناك دقف قيمعلا طابترالا اّمأ «ةحومسم تناك

 يفو «عيباسأ قرغتستس ةّقهملا تناك .كانه دئاقلا ىلإ ةلاسر لص ويل اا
 .رخآ ًاصخش دجتس نيلواب تناك ءانثالا كلت

 ىف ناصح ره للغ قطا نقف ايداع اقناع نكي مل نیواک نأآلإ



 يف اكناملَس ىلإ لصوف «برشل لا وأ ل اك لل فقوتي نأ كود ءراهنلا يفو ليللا

 نوکل ارظن رثكأ مدقتلا عيطتسي ْ هنأ كلانه دجوف . ماَيأ ةذع دوضغ

 ىلع قلطن' (ىر أ رفا ,اضتنالا كودو ءاذكهو .ةعوطقم تاالاصتالا

 عطتسي مل .دعلا يضارأ ريعو «ةقفارم نود ؛سيراب ىلإ ًادئاع هناصح ةوهص

 تضم .اينابسإ . ا ة رس ابه نويلوبان هداعأ دمتف ؛ةهربل الإ نيلوابب ءامتلالا

 تفنأتسإ نيلواب ّنإف داع امدنع هتكل ءأريخأ ةدوعلاب هل حَمسُي نأ لبق ٌدوهش

 ءايسور ىلإ اريا و ايناملا ىلإ ليقوناك نويلوبات لسرأ ةر هذه :اهلتق نم هل

 ىلع ديحولا قشاعلا ناك دقن .1812 ماع ىف ةلاسبب هفتح ىقال ثيح

 دادحلا بوث خا نم تسبل يذلا ديحولاو «نيلواب هترظتنا يذلا قالطإلا

 .اهتايح لک يف

 لك لعل - ةبيرم ودبت كعفاود تراص اف عجارتي وأ بحسني د هتك كل

 نوناعي سانلا مظعم .لاملا وأ ءةّوقلا وأ ءيسنجلا لاصتالا وه هءارو ىعست ام
 ّيئاوغإلا مهولا رّمدت نا اهنكمي هذه لئم كوكشو نامالا مدعب روعشلا نم

 دصقب لاجرلا مادختسا ىلع ةداتعم تناك اهّنإف «تربانوب نيلواب ةلاح يف

 دقل .لباقملاب ًاضيأ ٌمَدْحَمسُت تناك اهّنأ ةفرعملا ىح فرعت تناكو «ةعتملا

 .دودحلا تاجرد ىصقأ ىلإ ةّيرشبلا عفاودلا ةبيطب ةكاكشو ٌةرخاس تناك
 اوطغيل كشلاو ةيرخسلا نم عونلا اده لوم دختسي ام 0 سانل ّنكل طغل كن ا : 1 1 5-6 U لإ <

 ىوس اًمح اهنم اوديري مل اعيمج مهّنأ  ّقحب اهبحي مل اهقاشع نم ادحا نأ

 ناك يتلا تايحضتلا ليفوناك اهل رهظأ امدنع .ةّيسايسلا ةحلصملا وأ سنجلا

 .هسرض - ةسوململا لاعفألا لالخ نم كلذو ءاهلجأ نم اهب مايقلل اًدعتسُم
 .ةصلخم ةقشاع ىلإ ةّنانألا ةديدش ٌةأرما لّوح هّنإف  هتايح «ةينهملا هتريسم

 اذإ .اهءاليخو اهرورغ زّرعت تناك هلاعفأف :لماكلاب ّينانأ ريغ اهبواجت نكي مل

 ديري ناك اذإ نكل .اهّمحتست اهّنأو دب الف «لامعألا هذه لثمب همهلت تن

 ليماب فدهلا هيف اك يذلا تقول ا يتأي ام ابلاغ

 501 ه. كسفن تبثأ

 ا ی اک ی تادا احا ف

00 5 
 هحامم' ىف ةريبكلا

 نمي نک س را

 محرك ناس ناو

 داترا «۔اتڪا
5 
 م يت مرادملا

 5 a نأ اهنأغ

 باستكا نوكي

 دانع فرشل 0 و ةليضفلا

 .نئضشلا لاجرل

 هلأ سس 0 نک

 اح ىلع هب دودتقي

 مل بح ا نا الإ ءءاوس

 ةفاضإ نع زجعبي

 يقاب تا هسرد

 اجرو .ةربعلاو سوردلا
 حا وه حلا ناك

 سوردلا كلت

 ا شا
 2 اذكهو ءاهيملتو

 هجو يف هلسفل حا

 يف ةأرمأ لمجأ ي نيعو
 «دنبلا ءاجرأ لك

 دق تناك يتلاو

 نم ةنيدما ىلإ تمدق

 ةوعد ع عباتت نأ لجأ

 نأ لبق ن کل . ةيئاضق

 ل كا عع
 باشلا عاضحإ

 هذه لامج ةطساوب

 الور فظ دقف «ةديتسلا
 لالح عم اهبلقب

 هجوأ ىرت اهلعج



 ءاوغإلا نف . 2

 اذه ىف لامكلا
 مل ذإ ؛باشلا دروللا

 ال دحأ هيلع قومي

 :سسكسأ ركشل / يف

 الو ةسايكلا ىف الو

 ةو يف الو يعولا يف
 يذلا «تنا ه .نايبلا

 عيرسلا قيرطلا فرعت
 نارين هكلست يذلا

 تسكت نإ م بحلا

 «لايخ او بلفلاب

 غم هلآ ًالاح ليكحم

 نيزاتم نيصخش نیب

 فرعي نلف نيذهك
 نا لبق ةحارتسا بح ا

 «هتدارإل امهعضخي
 هروب امهؤلميو
 ثيحب ٍ؛يفاصلا

 راكفألا حبصت

 تاملكلاو ينامألاو

 .هبيهلب ةلعتشم اهلك
 فوخ ا الوم ءابصلا

 «باشلا دروللا ىدل

 بيذهتلا لكب
 نكمم ا فطللاو

 اهنوك نکل ؛امهليخت
 بحل ا اهحاتجا دق

 ةجاح نم نكي ملف
 ىلع .اهب رمظلل ةر

 إف كلذ نم مغرلا
 یفی يذلا لجخلا

 لوطأل تايتفلا دنع

 دق «نکم تقو

 امنع ی

 لا 2 ةعلق نف

 ءاضيأ يرسل كلذل ضف نأ الف يحيل نم نيدلا تاغا شا نأ

 .هل ةصلخم ءاقبلا لالخ نم اهسفن تبثتو

 ىلإ ءاوغإلاب ىقت ريس عاطتسملا ردق ةمهشو ةئيرج كلامعأ لعج

 نوكت دق ةيفخ عفاود ةْيَأ يطغيو «ةنوفدم رعاشم كرحبو ءديدج ىوتسم
 وأ ءاهنع ثيدحلاو ؛ةيئرم نوكت نأ بجي اهب موقت يتلا تايحضتلا .كيدل
 يونلا مرحنا .رخافتتو حجبت كّنأكو ودبت كلعجيس «كتفلك دق ام حرش

 قفنأو «ثلحم ا ىلع ةينهملا كتريسم عض «انيمث ًانقو رسخإ « ضرملل ةسيرف عق
 لجأ نم اذهل زك مّحضت ن نأو غلابت نأ عيطتست .هلّمحَت عيطتست امم رثكأ الام

 تلعف ام نأشب حجبتت تنأو كنوحملي مهعدت ال نكل ؛نيرخآلا يف ريثأتلا

 0 نأ اب .كلذ نوري مهعدو ملألا كسفنب لِزنأ :كسفنل يڻرت ا وأ

 ّنإف ,ةيصخش ٍةعفنم ىلع لوصحلل لاتحي هنأ ودبي ًابيرقت ملاعلا يف صخش

 .هتمواقم نكمملا نم نوكي نل (يراثيإلا) يريغلاو ليبنلا كلمع

 ,نيرشعلا نرقلا ةيادب ىّتحو رشع عساتلا نرقلا تانيعست لاوط .3

 اهباتكو ايلاطيإ يتئاور لضفأ نم ًادحاو رتعُي ويزنوناد لييرباج ناك
 هتباتك .هنوقيطي ال نيتلاطيإلا نم ديدعلا ناك دقف كلذ عمو .نيحرسملا

 هسفنب ًالوغشمو ًايفتحم ودبي ناك يصخشلا ىوتسملا ىلعو «ةفرخزم تناك
 راع وهو ئطاشلا ىلع ناصحلا بكري ناك  طرفم لكشب ًايكيتاماردو

 ع تناك بلاغلا يف هتاياور .ليبقلا اذه نموءايشاو .ةضهن لجر هنأ يعڌيو

 لسم حوضوم اذهو - توملا رهقو ةهجاوم نع يتأمل دجما نعو «برحلا
 برحلا ةيادب ىدل ءاذكهو .عقاولا يف طق اذه لعف دق نكي مل صخشل

 فوقوب نيدانملا ةعيلط ىف ويزنوناد ناك امدنع دحأ أجافتي مل «ىلوألا ةماعلا
 يقلي كانه ناك دقف ءّتفتلا امنيأ .عازنلا اهلوخدو ءافلحلا بناجب ايلاطيإ

 امدنع ء1915 ماع يف تحج ةلمح يف  برحلا لوخد هيف دّيؤي اباطخع

 ويزنوناد هب ماق يذلا رودلا .اسمنلاو ايناملأ ىلع ًاريخأ برحلا ايلاطيإ تنلعأ
 ام ناك ّقحب نيتلاطيإلا مومع ًاجاف ام نكل .ًامامت ْاعَوَتُم + ناك نآلا ّدح ىلإ
 ىلإ ضنا :كلذ دعب نيسمخلاو ةيناثلا رمعلا نم غلابلا لجرلا اذه هلعف



 حبلا راودب هبيصت تناك نفسلاو .شيجلا يف ًادبأ مدخ دق نكي مل .شيجلا

 ها ت قادما ريتا يل .دورازق نع هيف نكمل نم كيول نك
 .لاتقلا جراخ ىقبي نأب اهنم ًالمأ «ناسرفلا حالس يف ٌةفيظو

 ضعب اًيوضوف ناك اهشيج
 عيمج يف رّرق دق ناك يذلا ویزنوناد ر أ نويركسعلا ةداقلا دقق .ءيشلا

 ةياهنلا

 ىلع أ (.يركسعلا ماظنلل هعاضخإ نكمملا نم نكي ملو «ًأناتف ناك

 نم ٌةلسلس

 اهنج و ةفعق ترحل يف ايناطيإ ةربخ تناك

 ىف) هي ا تادحو کو ناسرفلا حالس كرتي نأ لاوجألا

 راود) فولألا هضراع ىطختو «دئاقلا مسا هسفن

 راوزلا نع ةعودجم سار ىلع الا :تارآغلا

 رفسلا ىلع تاديبروطلا ًاقلطُمو «ةّيواسمنلا ئفارملا ىلع ليللا نم

 1915 نم با يف .ةرصخ ةّيوج تاّمهم ةدايقب أدبو اشا ناريطلا ملعت

 ىمرو «ءادعألا يديأ يف ٍذئدنع تناك يتلا «ةتسييرت ةنيدم قوف راط
 ةبوتكملاو «لمألا ىلع نحت يتلا تاروشنملا نم فالآلاو ةيلاطيإلا مالعألاب
 !ةيبرق تسمأ (مكتايحضت) مكتاداهشتسا ةياهن» :ىهاضُي ال يذلا هبولسأب
 مكل ىمرأ ءايلاطيإ ةحنجأ ىلع ءامسلا ىلاعأ نم .كيشو مكتجهب رجفو

 اهب عّمسُي مل ٍتاعافترا ىلع راط ٠.يبلق نم يتلا ةلاسرلا هذهب ءدهعلا اذهب
 نوّيواسمنلا عضو «ءادعألل ةفيثك ٍنارين ربعو «نامزلا كلذ يف (ةقوبسم ريغ)

 .هتايحل اًدح عضي نمل ةّيلام ٌةزئاج

 نشو (رحبلا
 ةرخأتم بانو يف ةعيرسلا ق

eهيسارل . 

 ىّدأ ام «شاشرلا هسّدسمب ويزنوناد مدطصا ء1916 ماع يف ةَمهم يف

 يف هلزنم يف عبق . رع الا نيعلا يف غلاب ررضو ؛هينيع دحأ يف ٍةمئاد ِةَيْذأ ىلإ

 كلذ يف . .تّلو دق هقيلحت مايأ َنأب روخأ نأ دعب ءافشلل لئامتي يك ةيقدنبل

 را ةقباس ةقيشع تناك يتلا ينيسوروم ةَسيتنوكلا تناك «نامزلا
 0 يف ةقانأو ًالامج رثكألا ةأرملا اهّنأ ىلع لامجإلا هجو ىلع ربتعُت «يناملألا

 نآلا .ويزنوناد لزنمل ًالباقمو ,ةيسيئرلا ةانقلا ىلع ناك اهرصق .ايلاطيإ

 جزمت يتلا ءّيدنج لا  بتاكلا نم راعشألاو لئاسرلاب ٌةرصاحم اهسفن تدجو
 ناك .تحلاب هتاحيرصت نيبو ةّيوجلا هتاّيلمع رئآمب ةّصاخلا ليصافتلا نيب ام
 نأ عيطتسي داكلاب وهو «ةيقدنبلا ىلع ةّيوجلا تاراغلا مضح يف ةانقلا ربعي

 503 ٠ه كسفن تبنأ

 .E دق تناك

 ةديتسألا تلعج ةقيرلعب

 ع قفاوت ةنيكسلا

 ادب هلاك نكت مل ام

 نکل . هضفر ل

 بوث نأ لجأ ن 2

 هصاالخإو اهبيبح ربص
 ام هتحنم اف هو

 هارو ىعسي ناک

 ي طر كا
 هناي هل قدك م الج

 فوس راف هذهن 'ذإ

 ىلإ اح هيف بودت

 اذإ هنأ نيح و ءدبألا

 نمف «هيف قفخأ
 0 ل هلأ لكما

 .يبحن اه .اهب
 0 ال ناک

 نوكي امنیب هعم

 ريرسلا يف امهالك

 امهبايش نایدترم امهو

 ال كل شق هلا
 بلطي نأ هل حی
 ادع ايش اهنم
 .تالبقلاو تاملكلا

 اهحارتقا ىلع قفأو ه
 هنيب اميف ركف نأ دعب
 نم ام هاب هسشن نویو

 هندعو م نزاقت ةحرف

 7 ةليللا كالت يفو «هب

 ثيحب دعرلا نوص

 همسفب ثنحي مل هنآ

 ن لم رمعرلا
 هتبهو يتلا تابمعالا

 يتلا تاءارغإلاو اهايإ

 هبادع لأ ولو . هتفنتكا

 سیل ٍءيشک هل ىذبت
 باذع 2 لقأب



 ءاوغإلا نف 4 ٠

 هجا نيب يذلا زجاح ا

 هبح ناک دقف «رانلاو

 وق هلمأو ًاميظع
 درر اا اکر
 لصارتلا ءاجرإلب
 هب رف يدلا بحلل

 ىلإ «ملألا ىهتج
 ظفتححا 0 ةجرد

 نم ضهنو هربصب
 نوكي نأ نود اهبناج

 ٍءيش يأ ل عف دق

 اهتبغرل فلاخم
 ّنأ دقتعأ .ةنلعم ا
 ةلوهذم تناك ةديكسلا

 ةرورسم اهنم 00 /
 ؛هذهك ةمع ءاز

 ىلإ تفتلت نأ كودو

 فرشلاب يلابت وا
 صالخإلاو ربصلاو
 دق ناك نيدلا
 يف اهبيبح مهرهظأ
 د مس ءاقولا
 روفلا ىنع تهبتشا

 نكي مل هج نأ

 «تدفتعا امك ًاميظع

 اهدجو دق ناك هنأوأ

 باجعإلل ةراثإ لقأ
 هيلع انب ه .عقوت ام

 ىلع تمتص اهنإف

 رابتخاب موفت نا

 يذلا بحلل ىفاضإ

 ءارو ًايمسو ؛اهل هنكي
 هتجترت دقف ةياغلا هذه
 واف عم ملكي نأ

 «اهل ةمداخك لمعت

 رغصأ تناك يتلاو
 ريف ةياو ارمع اهنم
 نأ, هأيإ يعاد «لامج ا

 تناك ةيعامتجالا ويزنوناد ةلزنم .هراعشأ رخآ اهمّلسيل «ةدحاولا هنيعب ىري
 0 هدادعتسا ّنكل «بتاك دّرجم وهف «ينيسوروم ةلزنم نم ريثكب ىندأ

 هك ولس نأ عقاو .اهب رفظو اهلامتسا اهلجأ نم ةعاجشب يسرك
 م عي رست ىلإ الإ دوي مل موي ّيأ يف هتايحب يدوي نأ هنكمي ناك

 رثكأ ٍتاراغ ّنشف «ناريطلا ىلع داعو ءابطألا ةحيصن ويزنوناد لهاجت
 اقلأ رثكألا ايلاطيإ لطب ناك برحلا ةياهن يف .لبق يذ نم ىّتِج ٌةأرج
 ريهامجلا تناك ألا ءاحنأ يف رهظ امئيح «نآلا .ةمسوألل ًالين رثكألاو

 ىلع (مويف ةنيدم ىلإ م داق «برحلا دعب .هتاباطخ عمستل نيدايملا لمت

 مهتاب ن نويلاطيإلا نمآ برحلا ةيوست ىلع تاضوافملا يف .كيتاير دألا أ لحاس

 ويزنوناد تاّوق .كلذ ىلع اوقفاوي مل ! ءافلخلا ّنكل (ةنيدملا !اوحتمي نأ بجي

 ةيروهمجك مويف مكح ثيح «أدئاق رعاشلا حبصأف ةنيدملا ىلع تلوتسا

 ديجم نم لقألا هيضام يسن دق عيمجلا ناك دنع .ةنس نم رثكأل ةّلقتسم

 را ل ا ا ل

 ةينيتورلا انطامنأ نع لصفنن اننوك يف نمكي ءاوغإلا بذاج .ريسفتلا

 يف .ىصقألاو قلطملا لوهجما وه توملا .لوهجملا ةشعرل انرابتخاو «ةداتعملا

 ايوروأ تحاتجا ىتلا نوعاطلا تاجوم  توملاو بارطضالاو ىضوفلا تارتف

 «1793 لوليأ نيب ام ةيسنرفلا ةروثلا يف باهرإلا دهع «ىطسولا روصعلا يف

 تاراغلا .(مجرتملا :ةروثلل ٌءعادعأ مهفصوب فالآلا َمِدعأ ثيح 1794 زومتو

 نع نولختي ام ابلاغ سانلا ّنإف  ةيناثلا ةّيماعلا برحلا لالخ ندنل ىلع ةّيوجلا

 ار لاوحألا يف ًادبأ اهولعفيل اوناك ام ًءايشأ نولعفيو داتعملا مهرذح

 ةياغلل وغم ٌميش كلانه .جايتهالاو نايذهلا نم ًاعون نوربتخي مه .ىرخألا
 رها نم حست عّتمتت كأ رهظأ .لوهجملا ىلإ ّيضملا نأشبو ءرطخلا نأشب
 اهدنعو ءتوملا نم داتعملا فوخلا كدنع دجوي ال هّنأو «ةروسج ةعيبطبو

 .سانلا نم مظعألا داوسلا لاحلا يف رحستس

 (تارتفل



 رخآلا صخشلا وحن رعشت فيك سيل وه ةلاحلا هذه يف هتبثت ام نإ

 0 جرح عقوم يف كسفن عضت نأل ٌدعتسم تنأ كب لغم يش ار
 .ةّيروفلا اراک ةفصو هده .حجتبتم وأ راثرث دّرجم تسل تناك نيم يأ

 اهسفن تتبثأ دق

 نا نودقتعي اوناك عيمجلا .عءَّراضُي ال بذاجب عّتمتت ةكرعملا ناديم يف

 قساف نع ةرابع ويزنوناد

 ةلاهو ءايلوطب ًاقيرب هيلع
 تسل تنأ .يناطيش لكشبو ىّتح ةّيبذاج رثكأ نآلا ناك هّتكل جان

 كحنميس هراوج يف كسفن عضو نكل «توملا رطح هجاوت نأل ًارطضم

 يلت ءاوغإلا
 لوهجملا ماحتقال ٌدعتسم تنأ (.ةّراس ةأجافمك ثدحي هلعجتف «ةيادبلا

 ففوس. سالا :توملاب كنحا يذلا ضخشلا نم ةيئاوغإ رثكأ دحأ دجوي

 .ةرماغملا كحور نم ٌليلق مهيلإ لقتني نأب نولمأي امترلف ؛كيلإ نوبذجني

 تناك - يدينيك .لوغيد ءلشرشت - ةّيسايس ةَيصخش يآ

 را ىفضأ يذلا رمال برخلا ربتحا نأ ىلإ ؛رودنغ

 وغم نع ةرابع عقاولا يف ناك املاطل .ةينويلوبان

 نم ام ةنحرم ىف اذه لعفت نا لضفالا نم) .ةّيئارغإ ةنحش

 لا لا سرافلا ناو را ةروطسألا تاور ا اضن
 ةرظنلا كلتو ءرثرا كلملا ةجوز «ريقينيوج ةكلملا ةّره تاذ حل تولسنال

 سراف لبق نم تَفِطَُح دق تناك ريفينيوج ةكلملا نأ هعمس ىلإ ىهانت امدنع

 راهنا .ريرشلا سرافلا ةدراصمل عرسأو ىرخألا ةّيسورفلا هتابجاو ىسانت - ريش

 ناك هلأ ادب ًاريخأ .مادقألا ىلع ًاريس عبات اذل «ةدراطملا لوط نم هناصح

 عراوش لك كلذ دعب بوجت تناك يتلاو «ةبرع اذكه لك يف صوصللا
 نوكت «ةبرعلا يف كبوك ر دّرجمب .اهتدهاشم نم سانلا نكمتي ثيحب ةدلبلا

 اهيرك زمر تناك ةبرعلا .كتايح ةيقبل ةّيعاطقإلا كقوقح عيمج ترسخ دق
 فوخلا نم دعترت كلعجي نأب ًاليفك ناك ةغراف ةدحاو ةيؤر نأ ثيحب ةياغلل

 «نيدارقلا e ا

 1 : ا
 505 .٠ ترسل بيب

 مالکی اهي ثتاحت E O اق بيع
ES 

 ية - دعب سبح

oe 520 ht et 
 ررر نيالا تحاو

 نازم ا ىلا ريتك ددر 0 fy دمج .ج د

 نم تناك هنارايز ناب

 م سيو ةانفلا لجا

 0 ٠ .ىه اهنجا

 دك تم هنوك معا

 هلدابت تاک ا :

 واسم ر

 ًاعيلعم ناک دف

 ادهم هح

 ءاهرماوأل لماكلاب
 اهل هيحح حا نمو

 ىلع هست رجا ١ یو

 ؛ةاتمل تح خ طسصا

 هندجو اهنوک ي هو
 بدعو ًاميسو
 دف ةياغال ثيدح ا
 رثكأ هييذاكأ تقّدص

 «یکر حن 1 هفت نم

 ام رادغم هتبححأو

 اها هلآ تدقتعا

 نا عت ةن
 صر

 ناب: ةدتنلا تدجو

 ریسن تناك“ رال

 لأ ولو نسح لكشب

 مل باشلا دروللا

 أا نع فقوتي

 هتحنم دقف «هدعوب

 اهاربو يتاب ناب نذإلا
 دعب ةددحم ةعاس ىف

 لاق «ليللا فصتنم

 تربتحا نأ داعب اهنأب

 بح ا لماكلاب

 ناك نيذللا لاثتمالاو

 «هوحن ًاسهرهظا دق

 لدعلا نم ناك هنإف

 ىلع افاکی' نأ امامت
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 ال .ليوطلا هربص
 كدوأاري نأ بجي

 ةحرفلا ءازإ كشلا
 هتحاتجا يتلا ةمراعلا

 ملو اذهل هعامس دنع

 لوصولا يف قفخي
 ه .ةررفئا ةعاسلا دنع

 اهنوك «ةديسلا كل
 ةبغار لازت ال تناك
 «هبح ةّوق بيرجتب
 اهناتفل تلاق دقف
 ةعلطم انأو - ةليمج ا
 يذلا بح ا ىلع ًامامت
 ءالبنلا دحأ كل هنكي

 دقتعأو «ديدحتلاب

 هنم لقاب تسل كتاب

 ىنأو ؛بح ا يف ًاقرغ
 ءامکیلک ىلع قفشال
 مزعلا تدقع دقف اذل
 امك د يوزت ىلع
 ىكل ناکاو تقولاب
 ثيدح ا امكل ىّستی
 ء «.جاعزإ اهود

 ةجردل ةاهفلا تجهتبا

 ءافخإ اهعم عطتست مل

 اهنأب تباجأو ءاهقاوتأ
 ا
 الاثما ٠ .روضح ا

 رمأو ةحيصنل اهنم
 تمأق دفف اهتديكس

 تدّدَمتو اهبايث عفخب

 يف ليمج ريرس ىلع
 ةديتسلا تكر ت ةفرغ

 عرس فصن اهباب

 ترج اهنأ نيح يف
 اءعوض لحادلا نم

 نم نكمي ثيحب
 .ةاتفلا لامج ةيؤر

 نم تولسنال ريسلا برتقا دقف ءاذه نم مغرلاب .بيلصلا ةراشإ مسرتو

 تيار همك اذإ ينربخأ كيلع هللاب» :هبطاخو «أمرق ناك يذلا «ةبرعلا قئاس

 0 تنك اذإ» مزقلا هباجأف «؟ قيرطلا اذه نم رمت يهو ةكلملا يتدهس

 كلذ دعب «.ةكلملاب لح اذام ًادغ فرعتسف ءدوقأ يتلا ةبرعلا هذه يف بوكرلا

 ربق نيتوطخ نم رثكأ تشم دق ةنصحألا نكت مل .مامألا ىلإ ةبرعلاب قلطنا
 .اهقلستو ةبرعلا فلخ ضكر ذإ ؛هدّررت تولسنال مسحي نأ

 ان دكار و و هرمي والا لا ناک ھا تف انكنع

 د 00 تاك“ اقام تاک لا نير أ نيرافلا تاك مهلوضف راثأ

 قلطأ ؟كاوشألا ىلع قرحلاب مأ .ءاملاب قيرغتلاب مأ ؟دلجلا خلسب - مَدعِيِس

 0 لع ا لما نام : نع لک قا هل لوقت ناو ءاريحأ اٹ

 اب تاك هنوك E وأ نآلا هنم برتقيل نكي مل
 ىَّدَحَتُيَو هيلع قّصيي 0 ري طلا لاوط ناكو «ةكذملا فلخ ىعسي لظ

 يف هبوكرب ناسرفلا ةقبطب راعلا قحلأ دق ناك لا ل

 ی نوب نيالا د قر نا كا ركي مل نكل .ةبرعلا

 كاردإ عاطتسا .ريرشلا تناغيليم ناك ةكلملا فطاخ نأ 7 فشتكاو

 هنوك .مازهنالا كشو ىلع تولسنال ادب .ةزرابم نانثإلا ضاخف تناغيليم
 دهاشت تناك ةكلملا نأ ملع امدنع نكت «ةدراطملا رثأ نم ًافيعض لازي ال ناك

 ءاهنإ مت امدنع تناغيليم لتقي نأ كشو ىلع ناكو هتّوق داعتسا «ةكر عملا

 هلا ريفيو تحلق دهب لالا

 اريخسأ هلوك ةركف ءازإ حرفل لا نم هسفن كلامت تولسنال عاطتسا داكلاب

 .اهذقنم ىلإ رظنت ملو ءةبضاغ تدب اهنا ذإ ءمِدُص ّنكل .هتدّيس ةرضح يف
 اتو گنا .عقاولا يف هدوهج عّيض دقل «يالوم» «تناغيليم بأل تلاق
 و 5 5 5 5

 مل هتکل هرعاشم تحرجبو تولسنال ير «.هوحن ٍنانتما ياب رعشا يننا

 «تارابتخاالا نم ىصحُي هل ددعل هعوضخو ,ةليوط ةرتف يضم دعب .كتشي

 لبق نم تَفِطُح امدنع :موي تاذ اهلأس .نيقشاع احبصأو اريخأ تنال
 ةعامجب راعلا قحلأ دق ناك هنأ فيكو «ةبرعلا ةّصقب تَعِمَس له «تناغيليم
 كلذ ىف ءافجلا نم ردقلا كلذب هل اهتلماعم ببس كلذ ناك له ؟ناسرفلا



 كتبغر مدع ترهظأ نيتوطخل يناوتلا لالخ نم» ةكللا تباجأ ؟مويلا

 ثدحتلا وأ كتيؤر يف ىتبغر مدع ببس ٌةحارص «كلذ .ةبرعلا دوعصب

 (.كعم

 .ئجافم لكشب يريغلا كلمعب مايقلل ةصرفلا كيتأت ام ابلاغ .ريسفتلا

 نأ نكمملا نم .ءاطبإ يأ نودو ًاّيروف كتميقو كترادج تبنت نأ كيلع
 نأ كنكمي ٌةمدخ وأ اهمّدقت نأ كنكمي ٌةّيده وأ :(ذاقنإ) ةئاغإ فقوم نوكي

 مهي ام .مهتدعاسمل عرهتو كيدي ن ب ام لك كرتتل تغابم ٌبلط وأ ءاهيدؤت

 اط تكرارا اط لگتا ف تفّرصت ام اذإ سيل وه ءيش يأ نم رثكأ

 ريكفتلا نود مهلجأ نم فّرصتت كت ىلع كروهظ امنإو «ٌيبغ ٍءيشب تمقو
 .بقاوعلاب وأ كسفنب

 رقد نأ «ناوث عضبل ناك ول ىّتح .دّدرتلل نكمي .هذهك ٍتاظحل يف
 يف اياك كمهنملا رهظمب كرهظي ذإ كؤاوغإ همزلتسا يذلا ينضملا لمعلا لك

 ةياور ىزغم وه «لاح ةّيأ ىلع ءاذه .عيضولاو مهشلا ريغو «هحلاصمو هسفن
 ام نيل نک دت ترس ةضقل رشع قئاقلا:نرقلا: ىف هور يد نايتتضرك
 ىف ًاقرغتسم تنك اذإ .ًاضيأ مهم هلمعت فيك امإو هيام وه بسحو هلمعت

 ةيوفعلا نم نكمم ٍردق ربكأب فرصت .اذه ءافخإ مّلعتف «ةرطفلاب كتاذ

 جايتهالا ةجردل سمحتملاو كبترملا رهظمب كروهظ لالخ نم رثألا ًامَّحضم

 نأ كيلع بججوت اذإ

 اذهب موقت تنأو كارت نأ ىلع صرحاف ريفينيوج لجأ نم

 .ةطقنلا هذه ىلإ كعفد دق تحلاف  قمحألا ىّبحو لب

 ةبرعلا ىلع زفقت
 ددر ىندأ نود

 ةريثم باش نع رابخألا تعاذ :1531 ماع يلاوح يف امور يف .ك

 كلذ سيياقم ًاعبت يديلقتلا ىنعملاب ًءانسح ايلوت نكت مل .انوجاراد ايلوت ىعدت
 ةنيمسلا ةأرملا هيف تناك ٍتقو يف «ةفيحنو ةليوط تناك دقف ؛رصعلا

 طارفإلا يف بولسألا كلذ اهدنع نكي ملو .لامجلا لاثم ربتعُت ةيناوهشلاو

 50 e تاسع بس

 ت ماض بدئدعب
N 

 ريع ءبباهدلاب داديتسلا
 ص

 يسع تابحن اهنا
- 1 

 ردحب رع دست دوب

 2 ا 5
 محم ١ تح دس

 اهبيبح « .ًاهتيؤر

 م ناعيا هيعارد

 نع
 «هتليلخ اهنا دقتع'

 اهيعارذ ءاهدحوت
 تراصو «هقنع لوح

 مارغلاب اًدج ةمعفم
 :ةياغلل ليمج هجوبو
 نكي ع هنآ ةجردل

 دبع ٍكسانل نكي

 الأ هاوقت تغلب امهم
 ا هتحكبص ىسسني

 مدع نكل ٠ ا هل

 نم ناملتنج ا 8

 ملا نملك لالخ
 مل هنأ دجوو ءرسعبلاو
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 نم ىناع نم عم نکی
 ,عانعلا اذه لك اهلجأ

 ناك يدلا بح ا لف

 ريرسلا جلي هلعج دق
 هلعج «ةعرسلا كلتب

 ةعرسب هنم ضهني

 وهو لاقو .یتح ربكا
 ةديتسل ' نم بلضاغع

 ءاوس بن ىلع ةاتفناو

 كتقامح حلفت نلو 5

 كعض ذو نم ثبح الو

 أم ريغ ىلعج يف انه

 يلواح نكل .هيلع انأ
 ةأر ا ينوكت نإ دجب

 ل كنأل «ةقداس

 كلذ ی

 م بيطلا تيصلا

 لاق .of يلالح

 جراح عفدناو

 5 بضغ لكب

 لبق ليوط ثقو رمو
 . هنديكم ىريل دوعي نا

 ا 21
 «لما نود ادب! نوكي

 نیت املك هنأب هنامط
 رثكاو مظعا هعافو نا

 لالخن نم احوضو
 «تارابتخالا هده لك

 لوطأ هميعن ناك

 ةرورسم تناك «مدقت
 ىدل ةياغلل هلوه-امو

 قمع ىدم ىلإ رظنلا
 ىلإ :هبح تابنو

 يك قوتلا ةديدش

 هابتلا تفل ندرأ يتاوللا تايتفلا مظعم هب قسسستا يذلا كحضلا ىف

 تناك دقف الك .لاجرلا

 ىلع فزعلا ديجآو وا از رخآ شقانت نأ يو َةَمات ةقالطب

 كلذ نأ ابو فولأم ريغو ًاديدج ًائيش تناك «ىرحأ ةملكب .ءانغلاو دوعلا
 .ةلئاه ٍجادعأب اهترايزب اوؤدب دقف «لاجرلا مظعم هنع ثحبي ام ّلك ناك

 ناك لاجرلا نم ًادحاو نأ ةركفو «ةيسامولبيدلاب لغتشي «قشاع اهيدل ناك
 ىلع سفانتلاب روكذلا اهراّوز أدب .ًاعيمج مهباوص مهتدقفأ اهلاصوب رفظ دق

 حبصي يك نومحازتيو ءاهفرش ىلع رعشلا نوبتكي اوذخأف ءاههابتنا تفل
 .ةلواحخاب اورمتسا مهّنكل «مهنم ٌدحاو ال 6 ملا ءاهدوع ریا ی ل اک

 اهنأ ةينالع اوحّرص ثيح ءاهنم اوؤاتسا نمم ضعبلا كلانه ناك عبضلاب

 اهلعلو) اهدافم ًةعاشإ اودّدر .ةيقارلا ةقبطلل سموم نم رثكأ نكت مل

 دوعلا ىلع فزعت امنيب نوصقري نيتسملا لاجرلا لعجت تناك اهنأب (ةحيحص
 امأ .مهيعارذ نيب اهنوّمضي مهعدت تناك اهّنإف ءاهاضر مهصقر لان اذإو
 ٌءارتفا ناك اذه ناف دتا وليبن مهعيمجو ,نيصلخما ايلوت عابتأل ةبسنلاب

 :ةمرتحما انتديس» :قاطن عسوأ ىلع ترو ةقيثو اوبتك .ةعمسلل ًاهيوشتو
 رضاحلاو يضاملا تادّيس لك ىلع ّقحب قّوفتت ءانوجاراد ايلوت يدياللا

 اذهل ًأقفو لمعلا .ةرهابلا اهتافص لالخ نم لبقتسملاو

 ولا هذه بجومب رّمْؤُيس هّنإف نايبلا
 (.ةداتعملا ةقيرطلاب هعنقي فوس يذلاو هاندا نيعقوملا ناسرفلا

 ةينيتاللا مّلكتت تناك .ىقرأ ةيعونو ةعيبط نم

 ضفري ٍدحاو يأ ..
 نم ٍدحاو ةهجاوم ىف ةبلحلا لخدي نأب ةقيث

 ةّيقدنبلا ىلإ و 1 تبهذ ثيح «1535 ماع امور ايلوت ترداغ

 اهلعل ىتلا ءاراّريف ىلإ فاطملا رخآ ىفو ءاهبيبح وسات رعاشلا حبصأ كانهو

 مك و .ايلاطيإ ّنك يف ًاندمت رثكألا طالبلا ىلع رصعلا كلذ يف يوتحت تناك
 اهراعشأ ىّتحو ءاهؤانغ ءاهترص .كانه اهتبتس يتلا هَجضلا ًةريبك تناك

 ع اب ةسّدكم بدألل ٌةَيِيداكأ تحتفا .بوصو بدح لك نم ءانثلا تلان
 لذ 2

 ءامور يف امك ءاهلوح عّمجمو رعشلا سورع اهسفن تمس را ريكفتلا
 ىلع اهمسا نوشقنيو «ةنيدملا كس اهب نوقحلي اوناك .نابشلا نم ةعومجم

 نأل ٌدعتسم ٍدحاو ّىأل اهنوتغيو ءاهفرش ىلع دئاصق نوبتكيو ؛رجشلا

 . راممسي
 س



 ادب دقف :هذه نيمئاهلا ةفئاط هتلهذأو هتلبخ دق تناك ءالبنلا نم تاش

 ا ل ا عل

 .اهجّوزتو اهفطح ىلع هميمصت نم عفادب ءاليل اهترايزب هل حمستل باشلا

 اهدي بلطو

 .هسفن نعط اذل .ةضفار تلاز ال كلذ عمو نيكس رهشأف .تضفر .جاوزلل

 کا ناك ال رت فم نکل تي مل

 ءایادھلاو تاره وحاب اهرطمأ ىدلاخلا (هينافت) هتحب حرص

 نکی مل لانا ىّتح :نلبق يذ نم ىّتح

 ءاهلامج ىوذو نونسلا ترم امنيب ما اذ اذكه وأ
- 

 ١ ءاهيرتشي نأ هرودقمب

 ًايله تركف مهنم ٌهَلَق .اهيمحيو اهنع عفاديل ركفم وأ عاش ًامئاد يتب ناك

 ركل ةدحاو اا تناك 50 نأ :ةدحاو ة و 0

 دلوت بويعلا هذه ضعب ak م بويع انيدل انعيمج .ريسفتلا

 نک .اهيوادن نأ عيطتسن الو ءانعم

 «كلذك .ةضهنلا رصع يف لامجلا لاثمب نحن مل CES ةيحانلا نمف

 لاجرلا َنإف كلذ عمو .ةّيعرش ريغ ٌةلفط يه تناكو ءًاسموم تناك اهم َنإف

 هذه لثم نم ديذعلا و یدل رد .ت اويعلا

 نم رثكأ نيلوهذم اوناك دقل .كلذل اوهبأي مل اهرحس تحت اوعقو نيذلا

 ةأرملا «ةيقارلا ةأرملا ةروص  اهتروصب مزاللا .اهب رفظتل لتاقت نأ كيلع يتلا
 ناسرفلا مايا د ا نم کک ءاج 00 اهحرط) اهتّيعضو

 ف هج ورتم فارسا «نامزلا كلذ يف .(نوث ١ ءارعشلا) نوّيرودابورتلاو

 : ا نيب ام ةّرقلا ةّيكيمانيدب مكحتت نأ ىلع ًةرداق تناك «نايحألا بلغأ

 ىرخأب وأ ةقيرطب ىلإ لاصولا نع عانتمالا لالخ نم
 وأ ثحب وأ بلطم ىف هلاسرإ نكمملا نم ناك .هرعاشم قدصو هترادج

 افلا ىلع يع E نير ترس نادلع قون
 تلو دق نيرو دابورتلا مايأ ذأ نم مغ لاب ردت نود اذهب مانقلا هيلع ناكر
 نوكي نأ ةقيقحلا يف لجرلا بحي :ٌرمتست طامنألا ّنأ الإ ءديعب ِنمز ذنم
 تاناحتمالل عضخيو < سفانتيو «.ىدحت أ شل تابثإ ىلع ًارداق

 نرسنج

2 

 سرافلا تبثي نأ

 قشعي هنم سف ؛ةيشوزاملا نم دم هيدلف .ًارصتنم اهنم غزبيو تارابتحالاو

 500 ® :تتتمغت

 0 ت
 7 0 ا
 نسا م !اایجعم دار

 س 2

 نا هنم بلت نا
0 

. ,/ 

 ل ت يسا

 تعانتسا ٠ ررججر ٠

 اوت مل ' اه دايم“

 هی ثدحتلا نر

 ص
 راتو راس مالكي

 7 ا
 e ىلإ ٠يت

 لك بسحو ضني مل

 تح هأرو لب دجاعر نأ
 5 ےس f ےس

 A “وح 6 امم يصف

 تناك دبقاعلا 9 أر

 همص الحا 20 ادیجمت

 اديك و

/ 

 :هبتخ ةلماك

 أم تقولا كلذ نم

 و هي 0

 ةكلم تيرغرام -

 بسلا لمع «ر ةعبسلا لمع «راقان

 ىف سبتقم ماا

 Aa رد لا
 تمضتعم «هليدرل

 ريرحت «ةراتخم ةييدأ

 - تروبنفاد دراشتير

 لزانم 0 2

 لالا / «تاينفلا

 «ةنيدم لا تاباوب مجاهي

 .لزانم ا باوبأ يناثلا
 «برح لا لشم «بح ا /

 .شقنو قرض ةبعل وه



 ءاوغإلا نف ه 0

 نأ موزهملل نكمي /
 رك «هنيفاع ديعتسي
 دق يذلا راهني امنيب
 ال هاب ضعبلا هربتعي

 دق منك اذإف / ؛رهقي
 وه بم تحا د متمكح

 نمف / لهس رايح
 اودیعت ن أ لضفألا

 بح ا ىعدتسي .رظنلا

 حورو ةعاجشلا

 سبع .ةردابم ا

 يف ميظعلا ليخا
 / - سيزيارب هجو
 ءايكذ الا نويداورطلا

 اوقرتخاو اومطح
 / !سوغرا رادج
 نيب نم روتكه ضهن

 / هتجوز يعارذ

 ! ىلإ یضمو
 ةذوخلا هتسبلا نا دعب

 «هسفن نونضاغا /
 هباصأ ءىلعألا دئاقلا

 / ةوشنلاو برطلا
 رعش ةيؤر ىدل
 ین ؛رئاثلا اردناساک
 وهو طبص سرام

 عقوو «ل امعلاب موقي
 r اا كرش يف

 ةحيضف رک تناكف

 اودح .ءامسلا ىف

 ١ يتلاح / ٍظئدعب
 ًالطاع تنك .ةّصاخ ا

 اروطفم لمعلا نع
 بايث يف لطبتا ىلع
 يافا جلا
 نم اليلك حبصأ
 / .لظلا يف ةشيرخ ا

 ةليمج قاف بح , كل

 نأ هنم ةأرملا بلطت ام ردقب هنأ «ةيافكلا هيف اب بارغتسالا ريثي امو .ملألا

 نأ نكمي ال لانملا ةلهسلا ةأرملا .ةرادجو ةميق رثكأ ودبت ام ردقب «مّلأتي
 .ريثكلا يواست

 نوتبثي مهلعجإ :؛كمامتهاو كهابتنا تفلل نوسفانتي سانلا لعجإ

 عفت رت ءاوغإلا ةرارح .يّدحتلل اوضهن دقو مهدجتسو 2 ةقيرطب مهسفنأ

 دح' نم) صخشلا عفتري امدنع . اّمح ينبت كاب يل !١ فنا -تايزحتلا دهب

 هنم ًارظَتنُم رخآلا صخشلا حبصي ام ًابلاغف ا ىوتسم ىلإ (نيسنجل

 سانلا لعج لالخ نم .ءاوغإلا قمعتيف ءاهتاذ ةقيرطلاب فرصتي نأ نآلا

 كفادهأ نوكت .كبويع ىلع يطغتو ًاضيأ كتميق عفرت كّنإف «مهسفنأ نوتبثي
 كئاطخأو كبئاوش ةظح ةظحالم نع مهعنمت ةجردل مهسفنأ تابثإ يف ةلوغشم

 بقارت .ةفياسم ا ةارابم :زمرلا

 مهمالعأب ناديملا يف ناسرفلا يدياللا

 مهو ةشكرزم ا ةيطغألا تاذ مهتنصحأو ةقاربلا
 مهبح نونلعي مهو مهتعمس دق .اهب جاوزلل نولتاقتي
 يهتتت ال يتلا مهيناغأو «ةدحاو ةبكر ىلع نوعكار مهو
 نكل ۷ا هلق نوعراب مهعيمج . .ةليمج ا مهدوعوو
 ةزرابم ا يف .لاتقلا ةيادب ناعم قوبلا توص قلطني ٍدئدنع

 ا .ددرت وأ قز كانه نوكي نأ نكمي 0

 امام هج وكي نأ بجي هراتخت يذلا
 .ةروسكم فارطأ ةّدع هيدلو «مدلاب



 511 . كسفن تبث

 بالق الا
 عفد 2 دكاعرس

 3 ا ا لاوس 17

êحتا هلعج و یری بده لك نأ رکذت «كفدهب لي اج كنا “ذر نأ لوا  

 .هحلسمل تأ تارفلاب 5006 1 شر “¢

 يي ورنا طفف تا 1 صخش باجعإ ريثي نل ةّيدسجلا ةلاسبلل ٌراهظإ .فلتخم لكشب رومألا
 "لاتقل هاج _ نآل/  ءاهدزاللو فابتنالا تفلل ىعست كنأ ىوس رِهْضُي ن رل ؛ةّيدسجلا ةلاسبلا رّدقي
 يف سامح ا ديدشو اع مهسفنأ تابئإل مهتقي رع ) وفيكي) اوكي » نأ بجي نووغملا :كسفنب

 اذإ * :ةيايللا ريرامتلا و 1
 الع مرر# تاملکلا ناف ضعبلل ةبسنلاب .نيّتوغملا فعض طاقنو كوكش عم بسانتي

 يم اوعفف لرمخلل يتلا لامعألا نم لضفأ نيهارب لكشت ةبوتكم تناك اذإ ةّصاخو ةقيقرلا
 تح ٌفلتخم عون  ةلاسر ىلع كفطاوع رهظأ سانلا ءالؤه عم .رطخلا ىّدحتت /بحلا : : 0 8

Eن مهام دوا  
 ٠ سئامو ءسأ دیفو د .ام 00 لمع نم 00 هّيرعش هيب ها 0 0 «يذاملا ا

 Pars نيرغ تيب ةمجرت

 .هتمواقم
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 ىوتسم ىلإ ادادترا) ةعج ر ثدحأ

 (مجرتملا :قباس يكولسو يروعش

 عون اوربتخا نيذلا سانلا
 فوس يضاملا يف ةعتملا نم ايم

 .اهشيع او اودواعي وأ اهورزكي نا نولواحي

TTا  e 

 كبح يف نوعقيس .جاتح ا لفطلا عقوم يف مهعضوو يبيدوالا

 ك«لدل ليدبك . ةيفطاعلا مهتباجتسا ببسل ' مهكار دإ مدعل كلذو

 ا دلاولا رود نوبعلي مهعدتف «صكتت نأ ًاضيأ تنأ عيطتست

 ةماقإ ه هصرف :ةقلطم ا مة هوز لا مدقت تا أ نيتئاح ا اتلك يف .يماح او

 .ةنبالا وأ نبالا «ابابلا وأ اماما عم ةميمح ةقالع



 ةيناوهشلا ةعجزلا

 لالخ نم الا .انتلوفط ريدقت e انا نیدشارک ليغ

 لكي كلذ ىن اف كلذ عمو .ىقيقح لكشب نوناعي مهزجعو مهدامتعا

 .انفلخ اهانكرت ىتلا ةّنجلا هنأ انضرتفا ام ىلإ ةيفطاع ٍةقيرطب رظننو ةحار

 يه ةدشارلا ا َّنأل ؟اذام ةا وس رك د الو ملألا یسانتن

 ىلإو «ةلوفطلا ةّيلاكتا ىل 1إ رس هيف نحن ٍتقو يف ةأطولا هن

 انمومه هقتاع ىلع 5 ءانتاجايتحا لكب ىنتعا يذلا صخشلا كلذ

 روعش ّنأل يوق ىسنج ٌنَّوكم هيدل هملحن يذلا اذه ةظقيلا ملح .انفواخمو
 حنمإ .ةيفخ ةّيسنج ٍتانحشب ًانوحشم نوكي هدلاو ىلع ادمتعم هنوكب لفطلا
 ةلوفطلاب ٌصاخلا ةيلاكتالاو ةيامحلاب ساسحإلا كلذب ًاهيبش ًاساسحإ سانلا

 رعاشم كلذ يف اب ءءاوهألاو تالّختلا عاونأ لك كيلع نوطقسي فوسو
 ال نحن .رخآ ٍءيش ىلإ اهنوزع فوس يتلا يسنجلا باذجنالا وا بحلا

 يولسو وأ يلقع ىوتسم ىلإ عجرن) صكنن نأل قوتن انّتكل ءاذهب فرتعن
 نم صلختن نألو «(مجرتملا :يلفطلا كولسلا طامنأ ىلإ ةدوعلا ةعزنك «قباس

 تحت لظت يتلا ةيلوفطلا انرعاشم نع سّفننو انفّلغي يذلا نيدشارلا رهظم
 .حطسلا

 نم ديدعلا :هتنهم ةيادب يف ةبيرغ ةلكشم ديورف دنومغيس هجاو
 تناك :ثدحي ناك ام فرع هنأ ّنظ يي يل ناك تارا كرب
 ردت عبطلاب تناك یا اهتلوفط يف بقنت «ديورف نم عيجشتب دب «ةضيرملا

 اهبراجت ىلوأ نعو : ءاهيبأ عم اهتقالع نع ثّدحتت تناك اتار و
 فطاوع ريثت ت ةيلمعلا تناك .رجهلاو لهاجتلا عم كلذكو «ّبحلاو نانحلا عم
 وه رثألا اذه قمع ام .اهتلوفط ىلإ دترت تناك لم ةقيرطب .ةّيوق تايركذو

 «ظّمحتلاو دوربلا نم يلقب فّرصتيو مالكلا نم للقي ناك هسفن ديورف نأ

515 

 إف [«نابايلا يفر
 ةقيرطلا نم ًاريثك
 ةييرت ىف ةيديلقتلا

 رززعي هنأ ودبي لغطلا
 ًاردان .ًاييلس ادامتعا

 معلا حط
 يف ناکا «هدحول

 ءراهنلا يف مآ ايللا

 عم غني داع هلال

 جرخي امدنع .هنا

 (تيبلا نم) لفطلا
 مامأ) عقدي' ال هنإف

 هجاويف «ةبرع يف مهمآ

 امو ءاديحو ملاعلا
 ىلع ماكحإب دش
 ةييقح يف همأ رهظ
 ردق ىلع ةلّصفم



 ءاوغإلا نف ه 6

 ینحنت امدنع .مسجلأ

 لفطلا إف :مالا

 اذكهو ءاضيا ينحني

 تاقايللا بسكن

 لكشب ةيعامتج الا

 15 امنيب ىئاقلت

 بلق كاذب اعاش

 لاف يلاتلابو .همأ

 وحني ىفطاعلا نامألا
 لكشب دمتعي نأل

 ىلع يلک هبُش

 يارا دوجولا
 ملعت oo © .مألل

 ضرع نأ لافطألا

 وه ىبلسلا دامتعالا

 ٍةقيرط لضفأ
 ىلع لوصحلل

 كلدكو تازايتمالا

 كانه .بح ا ىلع

 :ةيئابايلا ةغللا

 ب مج رو «یراما)

 بح نأ

 «.عيضرلا لفطلا

 يناسفنلا بيبطلل

 اذه 3 2 يود

 قا مهفل

 اذه قبطنيو .ةيتابايلا
 يف نيدشارلا ىلع

 دْيأ وا :تاكر شلا

 «ىرخأ ٍةعومجم

 توا ةروص ل اثم امامت ناك «ىرخأ ٍةملكب - مهلا رهظمب هروهظ نم مغرلاب

 کیرإلا ىلع يقلتست ة ةضيرملا تناك ءانثألا كلت يف .ةّيديلقتلا

 ت الار !ودأ )ّى ةباطم لكشبو) جاتنإ كليعي فقوملا نَا ثيحب ةّيبلس 3 ةزجاع

 فالعما رخآ يف .لفطلاو
 هعمل رعاشملا نم صعب هيج وتب د تاک

 تلا هش وشه
 ص

3 
 اهيب' عم ىطاعتت امك هعم یضاعتت تناك .هسفن ديورف وحن اهربتخت تناك

¢ 
1 

 aS ف
 .- 2 يا

3 

 ديورق قلص .تحلا يف عقتو صكنت تناك .لصحي ناك امل كردت نأ نود
٠ es - 

 زج لكشت ةرهاظلا هذه تاو ««ليوحتلا» مسا ةرهاضلا هذه يلع

 مهرعاشم نهب اھ نل ىضرملا لعج لالخ نم .هجالع ا

 نكي ثيح .فوشكملا ةناخ يف مهلكاشم عضي ناك ,جلاعملا وحن ةتوبكملا

 .يعولا ىوتسم يف اهتجلاعم

 داق ريغ ناك ام ابلاغ دوف نأ ةحردل بوق ناك ليوحتلا رث هنأ الإ

 ناف عقاولا 5 .ناتتفالاو ميّتلا ةلاح نت هاضرم لعج ىلع

 اهل ةقيرطلا هذه .ءاوغإ قا فده وهو  يفطاع طابترا قلخل ةلاَعف ةليسو

 .يسفنلا ليلحتلا قاطن جراخ اهل رصح ال تاقيبطت

 ثيدحلا ىلع سانلا عججشتف «جلاعملا e ةايحلا يف

 انتايرك ذو ؛اذهل انعايصنال ةداعسلا يت ال نوكن ال انمظعم مهتلوفط نع

 نع ثيدحلا درجن صكني اتم اءزج نأ ةجردل ةفطاعلاو ةنويحلاب ت ةمعفم نوكت
 ذإ :مالكلا قايس يف قلزنت رارسألا ضعب َنإف «رمألا كلذك .انتلوفط تاونس

 ةيلقعلا انتبيكرتو انفعض طاقن نع ةميقلا تامولعملا عاونأ لك فشكن انآ
 ىنعملاب كفادهأ مالك ذخأت ال .اهركذتتو اهب تهت نأ بجي ٌتامولعم يهو

 وا مهتلوفط يف ثادحاالا ةعاشب نم نوففخيس ام ًابلاغ مهف ؛يرهاضلا

 صلقت) ٍةّيبصع ٍةَرَع ّيأل يهتوص ةربنل ًاديج هبتنا امنإو .اهتيمارد نم نوديزي
 ةلاح وأ ةيبصعلل ًاضراع نوكي ام ٌةداعو ةّصاخب هجولا تالضع يف يدارإ ال

 ةقيرطلا هذه قبطت ىف ا

 ةنع كيدحلا نوديرب ال ءىش يأل ةضاخو ؛مهمالك ءانثأ (مجرخملا :ةيسفن

 ال تاحيرصتلا نم ديدعلا .ًايفطاع نيجّيهتم مهلعجي وأ هنوركني ٍءيش يال

 ليبس ىلع .مهابأ نوهركي مهنأ اولاق اذإف :عقاولا يف اهضئاقن ىوس ينعت

 e لاا م کلا نوكبخي مهنأ نهارت نأ عيطتستف «لاثملا

 ام ىلع امامت اولصحي مل | اع ا كلا مرکل یر يحال فرك کی اونوكي



E “2 0ا  r5 ْي ١ ا -  
 ملعت ءاده نم مهألا .ةرّوكتملا صصقملاو عيضاوملل ةقدب تصنا .هنم هودارا

 ىلإ رضنتو ةّيفطاعلا تاباجتسالا لاحت نأ
 اأ

 نمکی ام اص( رو
 نيم تدعو افا كل ادع ا و تركتك انبي ا

 اتهم نك .ماكحإلا رادصإ وأ داقتنالا ةمسب مستت ال ٍتاقيلعتب رخآلاو نيحلا

 ليوحتب نوؤدبيسو  لاعفنالاو ريبعتلا أ  اظفحتم نكلو
 اهتعمج يتلا تامولعملا لالخ نم .كيلع مالحألا طاقسإو كوحن رعاشملا

 نم ايلاخ ىرحالاب وا

 وأ ةعجرلا كتدح نأ نالا عب ءيطتست ءاهتلكش ىتل وتلا ةقثلا ةطبارو ةمهتلرفط نع

 ناتتفا ىأ 3 .ملعم E هدناوب ايوق ًاطابترا ا دق كلعل .ءافكنالا
 - ص = ٠

 دک فرعت نا ب .ةنهارلا مهنتايح ىلع الضب يقلي ل ن 0

 نا نالا عيطتست ةجردلا هذهل مهيف ر يدنا e اذه يف ءيشلا

 بأك - مهتلوفط ىف ٌةلئاه ٌةوجف ا لال .رودلا كلذ ذحأت
 1 نآلا ذخأتف .لاكملا ليبس ىلع لِمهُم

 نيذللا ةفطاعلاو مامتهالا قباسلا

 لامعا

E لد تیک لامهإلاب رودلا كلذ 

 هيل عيمجملا .ادبآ ىقيقحلا دلاول !ا امهنّمؤي مل

 هنأ .ةميلأ تاي ا لمآ تابيخ  ةلوفطلا نم اهنم هتنُم ريغ

 طق هيلع لصح دق كفده نكي مل يذلا ءيشلا ف فشتكإ .هتنه ريغ وه ام

 .روذجلا قيمع ءاوغإل تامّوقملا كدنع نوكيس اهدنعو

 نع مهرضاح يف اورعي نأ ىلع سانلا لمحت نأ وه هديرت ام .فعضلاب

 وأ تاعجرلا .٠ لصحي 0 اوك ردي نأ دود :مهيضام نم ةميدقلا مهلك اشم

 .ةّيسيئر طامنأ ةعبرأ ىف بصنت اهثادحإ عيطتست يتلا تاصوكتلا

 ىلوألا ةطبارلا .يلفطلا صوكنلا
 تاناويحلا فالح ىلعو «رشبلا نم نوعيضرلا .قالطإلا ىلع طباورل / ىوقأ

 هذه لالخ نونوكيو ءزجعلاو فعضلا نم ةليوط ًةرتف نوشيعي «ىرخألا
 ةيقب ىلع رّئؤي ًاطبار قلخي يذلا رمألا ىمهتاهّمأ ىلع نيدمتعم ةرتفلا
 ةداعإ لالخ نم نوكي دادترالا وأ صوكتلا اذه ثادحإل حاتفملا .مهتايح
 نأ كاَيِإ .اهديلو ىلع مالا هقدغت يذلا طورشملا ريغ َبحلاب ساسحإلا جاتنإ
 يف امب يهل ولحي ام نولعفي مهعد  مهّقحب اماكحأ ردصت وأ كفادها دقتنت

 ىه - اهديلوو ٌمأ نيب ام ةطبارلا -

> 
 e كح, ا سلاح

 و

 اھ .لعشت ءاسسنلا

04 1 
 لاجرلل

 ااه نولعفي

 لاج

£ 

 مضعب یاو مهتا

 تاحال
3 14 

 ....مهاجوزا 0..

: et 
 ةدّيسلا ىعذدت هلجم

 ةلاهم ت رشتن ةّياشلا

 /983 يناثلا نوناكر

 عج فيك ا نع

 0 سمن

 «ىرحخلا ءوا ا سلكي

 ا

3-3 

( 

 ےس

 لاجرلا بدخل فک
 ٤ 7 ما رم

 وا ةيكيرما ةلجم
 مخ 5

 ےب
 با ةهعررو

 ثدحتل ىضمتس

 فيك نع ةثراقلا

 ًةاهتشم نوكت
 الب حرتقتف ءايتسنج ¿سنج

 م عاونأ ةدع بنر

 «رعشلا تاق

 «تاهركلا

 كلذو .تاح اخبلاو

 لاح ا وه امك سيئ

 ةياشلا ةلسسلا هم
 ج 5 5

 نأ انربخت ىتلا

 ةيذاج اک الا ءاسنلا)

 تاعيلل؛ ءاسنلا نه

 ىمومالا حاب

 سيل يتاوللا ءاسنلا

 ال ىعلا طامخألا ىه
 ناردقالا لاجرلا ديري



 ءاوغإلا نف ه 8

 رظنت نأ ةأرلا ىلع

 لالحت نم لاجرلا ىلإ

 ؟.مأ نويع

 فلحن ءاموروب نايإ -

 تاهمالا «ةيتسنج ا

 نيا «تاسّدقم ا

 لاجر «تالجرتسم او

 نراها تابا

 نم نورحخآ لاطباو
 ةيتابايلا ةفاققثلا

 ىلع تدّدش دق

 صخشلا نأ ةقيقح

 نع ليدب وه بوبحم ا

 نإ .ةيثاثم ا انألا
 نيدللا نيصخشلا

 امهضعب نابحی
 نالدابتي ضعبلا

 نأ .مهانأ تايلاثم

 نوحي مهنا ينعي
 يف مهتايلاشم
 نل .رخالا صخشلا

 بح كلانم نوكي
 مل ول ضرألا ىلع
 مهولا اذه نكي

 عقن نحن .ًادوجوم
 ال األ بح ا يف

 و «ّبحم ماع مهطحأ تقولا سفن يفو ؛ةواقشب فدصتلا كلذ

 كاك ىلوألا تاونسلا كلتل صكني فوس مهنم زج .ةحا رلاب

 نأ يرو عيمجلا عم حِلفُي اذه .مهدحول مهتكرت ام ًاردانو ءيش ّلكب تهت

 تس تت سلا لاكشأ شالا ردا لكشلا وه طو ا لا

 يف ٍدّدحم ِءيش يأ عم بسانتي اب ككولس فيكت نأل ىّبح ًارطضم

 قلخإ .ءانثالا هذه ىف .مامتهالا نم ءونلا اذه ربتخا دق انمظعم ؛مهتلوفط

 ةظشنأ يفدلاب مسك :تاعيب ٠ :تنأ هدلوت يذلا ساسحإلا زرعت ءاوجأ

 .ةقاّربو ةديعس ناولأ «ةحرم

 ثلثما ينأي اهديلوو مالا نيب ام ةلصلا دعب . يبيدوألا صوكتلا

 ةرتفلا لالخ ثّلثملا اذه لكشتي .لفطلاو «بألا ألا نم نّوكملا يييدوألا

 تنبلا ؛هسفنن هم دیری يبصلا .ةّيسنجلا لفطلا تالّيخت ىلوأ اهيف اد يتلا

 كلتب ادبأ مهدارم ىلع نولصحي ال مهتكل ءاهييأ عم هسفن وحنلا وحنت

 عم وأ هنيرق عم ٌتالص ًامود هيدل نوكيس ةدلاولا وأ دلاولا َّنأل «ةقيرضلا

 طورشملا ريغ تحلا .هتنبا وأ هنبا نيبو هنيب يتلا كلت سفانت ؛نيرخآ نيدشار
 ات نايحألا ضعب يف لفطلا مرحي نأ نم ةدلاولا وأ دلاولل دب ال نآلا ؛ىلو دق

 ءأبحم نك «يوبألا رودلا بعلإ .ةرتفلا كلت ىلإ كاياحض عجرأ .بغري

 .(طابضنالا) ماظننا ضعب جيردتلاب ضرفاو نايحألا ضعب يف خّبو نكل
 دشارلا َّنأب ههرعشي وهف - صاصقلا نم ليلقلا عقاولا يف نوحي لافطألاف

 نم ٍليلقب كنانح تجرم اذإ نوّرَسُهس لافطألا نودشارلاو .مهرمأب َمتهي

 .باقعلاو ةمارصلا

 ِمَمَضُي نأ بجي ىبيدوألا صوكتلا نإ «يلفطلا صوكنلا فالخ ىلع

 ردقلا نود نم .اهتعمج يتلا تامولعملا ىلع دمتعي وهو .كفده سايق ىلع
 لافطألا لثم صاخشألا لماعت تنأو كسفن دجت دق «ةفرعملا نم يفاكلا

 دقف  ةضيغب ٍتايركذ ريثت نأ فشتكتل طقف «كل باط ام مهاَإ ًافتعم
 ٍتايركذ ريثت دق وأ .ًالافطأ اوناك امدنع بينأتلاو بيدأتلا نم ًاريثك اوساق
 ضمت ال .كوحن رعاشملا كلت نولّوحي فوس اهدنعو «نوهركي ٍة/دلاو نع



  مهتلوفط نع هملعت عيطتست ام لك تمّلعت دق نوكت نأ لبق صوكتلاب
 ءايشأو ءاهيلإ اورقتفا يتلا ءايشألا ءاهنم طرفم يك ىلع اولصح ىتلا ءايشألا

 نأ نكمي يبيدوألا صوكنلا ةّيجيتارتسا ّنإف «يئزج لكشب ًاًيباس ناك قّلعتلا

 ؛نيوبالا هاجت ةبراض م رعاشک ًامئاد رعشن نحن .ديعب د ىلإ ٌةلآعف لظت

 تاذ مهيلع دامتعالل انررصضا دق اننوك نم ضعتم اننإف ,مهّبحن امدنع ىّبح

 نيبو اننيب لوحت ال يتلا «(تابراضتلا) تاضقانتلا هذه ةراثإ ءازإ قلقت ال .موي

 نوک ىلع لقينا بحب یوا كلك ولدس» نأ رك دك لیوا قلعتلا

 مهسفنأل ةا 3 مهم ىلع بسحو نولصحي ال نآلا كفادهأ . يسنج

 يف امه رحم ناک عيش «ّىفاضإ ِءيس ىلع اضيأ نولصحيو لب «عزانم كودو

 .حابُم نآلا هتكل «قباسلا
0- 

 يلام ًاصخش غوصن ام ًابلاغ انّئإَف ,لافطأك .ةيلاثما انألا ىلإ صوكنلا
 وه لالا صخشلا كلذ َنِإف ُألَوُأ .انتاحومطو انمالحأ نم (ىلعأ ًالثم)
 هناا اک ا نيك نوعا رك نأ ديرت ىلا" ضخما

 وحن انهابتنا لّوحن انّنإَف ءانتقهارم يف يأ ءكلذ دعب .ةّيسنامور زومرو
 ىتف لَو نأ ودبي دق .نايحألا نم ريثك يف انتاّتلاثم مهيلع طقسنو «نيرخآلا
 ةيلاثلا صئاصخملاب ىّلحتت /ىّلحتي اهمارغ يف عقن ٍةاتف لأ وأ همارغ يف عقن
 انثي ضرعأ ةحا نم رعظت العجم العجي دق' وأ :ءاتسفنأل اهذيرن يتلا

 هذه لمحن انمظعم .مهل ةبسنلاب يناثلا رودلا كلذ بعلن نأ عيطتسن

 نحن .ةرشابم حطسلا تحت (ًةرومطم) ةنوفدم نوكت ثيح ءانعم تاِلاثما
 اهنع لزانتلل انررطضا يتلا ءايشألا مكل ٌةجيتن لمألا ةبيخب ارس رعشن

 يف انمّدقت ءانثأ انفادهأو انِلُتُم نع انرادحنا ىدمل ًةجيتنو ءاهنأشب ةّيوستللو

 مهنأو هذه بابشلا ةّيلاتم نوشيعي مهتاب نورعشي كفادهأ لعجإ .نشلا

 ًاعون ٌتِدحُتس اهدنعو «هونوكي نأ اودارأ يذلا صخشلا مهنوك نم نوبرتقي

 كنيب ام ةقالعلا .ةقهارملا تايرك ذب قبعي ًاروعش قلختو ءصوكتلا نم ًافلتخم
 عاونألا يف لاحلا وه م ًاوفاكت رثكأ نوكت ةلاحلا هذه يف يوغا نيبو
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 ٍِ ,a تعا لا ضال
 هو 8
 انكم نوكي ال هس

 ةيفاقث ةيرس دنع الإ
¢ 

 لوصولا عب وا هنيعم

 يف ةنيخم هلحرم ىلإ

 لإ .ةيصخشلا روت
2 0 

u) لاثم قلح 

 7 يالا ماتا

 ّ ب مانلا نوكي امدنع

 نع لماكلاب نيضار
 إف ةيلعفلا مهسفنأ

 نوكي بح ا
 ليوخ .٠ . اليحّسسم

 ىلإ انألا - لاثم

 وه رحنا سصخش
 ازييمت رثكألا ةعزنلا
 لا

 نع «كيار رودوي -

 ةوهشلاو بح ا

 [ديافليس] تيطعأ
 تايتفلا دحأ انيع

 ةرشبلاو «تايورقلا
 .ىرخأ ٍةاتفل ةرضنلا



 ءاوغإلا نف ه 0

 تاديسلا تاحول

 رصع نم تاميظعلا
 وذا صيسسنارف

 نيولو ؛عبارلا يره
 هقلعنا «رشع عبارلا
 ءانمسر ةفرغ ىف

 حمال ينتمهلأ
 ترعتساو «ىرخا
 نم امج هجوأ ینح

 يف ءارذعلا روص
 اذه .سئانكلا

 قح يرحسلا قولخ ا
 ناكم لك يف يب

 ير ريع لكشب
 ول امك اهعم تنداحن

 ا تناك

 تریخ ءايقيقح

 ةجردل أعبت اهرهظم
 تيدورفا ؛ینونج

 انايد ناتج دود

 دروزاللاب ٌءاطغم
 عانفب ايلات «درولاو

 3 بيه «كحاض

 وأ - بابشلا سأكب

 ًةبهاو ينج تحبصأ

 ىلع ًاناطلس ياي
 رمتسا ...ةعيبطلا

 نيتنسل مهولا

 تفئب :نيتلماك

 امهنوضغ يف يحور

 .ءافصلا هم

 نایب وتا د

 عقاولا يف .نيوخالا نيب ام ةفطاعناب هبشأ ةقالعلا نوكت _ صوكنلا نم ةقباسلا
a FEاا وجل م ب ا ل ل ا رو نأ  

 نک قلخت يحل .تحلا وا 8 رارغ ىلع عاصي ام اريثك ىلعالا لثملا ناف

 ةزيمملا ةيفطاعلاو ةئيربلا ةيسفنلا ةلاحلا جاتنإ ةداعإل حفاكت نأ كيلع .رثألا

 .ابصلا ناتتفال

 نأ :ضكتيس يذلا ضخبشلا تنا اه رکا ىدلاولا لضوكتلا
 سفن يف ًايسج نوحشملا نكلو «نتافلاو بتحملا لفطنا رود دصق نع بعلت
 نييوغُم ىتفألا سانلا نودجي ام ًامئاد (أيبسن) انس ربكألا سانلا .تقولا

 نم ل 0 ةدوعب لورعشي مهنإف «بابشلا ةرضح يف .فص وي ال لكشب

 شاعتنالاب مهر روعش طلاخيو رکا لاح لا عقاو يف مهتكل اا فراخ

 ناك اذإ ا وأ مهم رود بعل ةعتم بابشلا ةرضح يف

 مار هتاف «تَبكُت ام ناعرس رعاشم ىهو «(مآ وأ بأ) دلاو هاجت ةيسنج رعاشم

 ةبسنلاب لفطلا رود ذختتا .لباقملاب ةلكشملا سفن عم لماعتي نأ دلاولا ىلع

 رفطلا ىدل

 كلت صعب نع ريبعتلاب نوؤدبيس اهدنعو «تناك ةقيرص ةّياب ؛كفادهال

 ىف ًاقراف مزلتست اهّنأ ةيجيئارتسالا هذه ودبت دق .ةتوبكملا ةّيسنجلا رعاشملا
 تنبل ةمححضملا تافصلا .عقاولا يف ًامساح ًالماع ن ديل اذه كل نسا
 نم ةملكلل ام لكب نسح لكشب اهلوعفم تلعف ورنوم نيلرام دنع ةريغصلا

 نم ةشاشه وأ ٍفعض ةطقن ىلع ديك وتلا .اهّنس نم نيذلا لاجرلا ىلع ىنعم

 .ىماحلا رود بعلل ةصرف فدهلا حنت فوس كلبق

 ةلثمألا ضعب

 زيجو ةرتف دعب ضعبلا امهضعب نع وجوه روتكيف يدلاو لصفنا ./

 ةقالع ىلع تناك «يفوص ءوجوه ّمأ .1802 ماع يف «يئاورلا دلوم نم
 ةثالثا امهنايبص تعزتنا .ةلاردج ناك يذلاو ءاهجوز نع لوؤسملا طباضلاب

 ًةايح ةيبصلا شاع نآلا .اهدحول مهيبرتل سيراب ىلإ تبهذو مهيبأ نم
 ىتلا مهم ةقالعو «ةرّركتملا ٌتالقنتلاو ءرقفلا نم تارتف اهتريم «ةبرطضم

 امل نحنا ردك ونكت ناك قنصل ا عيمج نيب نم .لارنجلا عم
 یا اههرك ةضاعو.اهاؤكشل و اهراكفأ عيمج یتبتی ناكو ماب

 ترمتسا



 لان ê ٍادبآ رعشي مل هنوف جايتهاالاو بارطضالا كلذ لکل ةت هّنكل

 امدنع مصخو روتکیف رم م .اهدبع يلا مالا نم مامتهالاو بحلا نم هتيافك

 نويدلاب ةلقثُمو ٌةريقف يهو 2182[ ماع يف «تت

 هّمأ هبشت تناك يتلا ءيليدأ «هتبيبح نم ةيلاتلا ةنسلا يف وجوه جوزت
 تذح ام ناعرس نكل «ةهربل ًاديعس ًاجاوز ناك دقل .ةيلكشلا ةيحانلا نم
 ةقالع ميقت تناك اهّنأ فشتكا «1832 ماع يف :ةقيرط ريغب هقأ هباشت ىليدآ
 ٌرعأ ًاضيأ ذاك هلأ فداص يذلا «فوب - ناس يسنرفلا يدألا دقانلا عم

 مل هّنكل ءاروهشم ابتاك نآلا وجوه ناك .تقولا كلذ ىف وجوهل قيدص

Eاذ ااف اض لامجإلاب ناك دقل .يزاهتنالاو ىنانألا طمنلا  

 هاؤلبب. ضف نأ دنكمي نكي ملف كلذ: عمو :(.هنطاب هيفختي اها ةرهاظأ نلعب
 نأ ناك ديحولا هلح .لالذإلا ىف َدياغ ًارمأ ناك دقف ؛دحأل (ىليدأ ةقالع)
 ناك .تاجّوزتملا ءاسنلا تارا تالتملا عم .ةّصاخلا هتاقالعب ىظحي

 ءاسن ثالث ىلع نايحالا ضعب يف ري ناك ذإ «ةّيئانثتسا ةوهش وجوه ىدل

 .دحاولا مويلا يف

 نم وه ناكو ءوجوه تاّيحرسم دحأ جاتنإ أدب 21832 ماع رخآ ةبارق
 ةسداسلا غلبت هلم تماق .نيلّثمملا ىلع راودألا عيزوت لع كرك
 راودألا ع ءادألا ةبرجتب توارد تييلوج ىعدُت رمعلا نم نيرشعلاو

 دجو ةّيداعلا لاوحألا يف ءاسنلا عم قحب ًةيهاد ناك يذلا وجوه .ةّيوناثلا

 لق ناک وارا لمجأ ةطاسبب تناك .تييلوج ةرضح يف ئتأتي وهو هسفن

 ٠ ىلإ ةفاضإلاب رابتعالا اذه هفاخأو «هتايح يف قالطإلا ىلع اهآر

 اهب ركفي وهو هسفن دجو .رودلاب تييلوج تزاف عبطلاب .شأجلا طبارلا
 نم .اهب نيمئاهلا لاجرلا نم ةعومجمب ٌةطاحُم ةمئاد تدب .تقولا لاوط
 دقف كلذ نم مغرلا ىلع .هل ىءارت اذكه وأ «هب ٌةّمتهم نكت مل اهنا حضاولا

 ةبضاغ ال نكت مل اهّنأ دجيل «ةّيحرسملا ءادأ دعب اهتيب ىلإ ءاسم تاذ اهعبت
 كانه ةليللا ىضمأ .اهتّقش ىلإ دعصيل هتعد دقل لعفلاب  ةئجافتم الو
 .ًابيرقت يلايللا لك كلانه يضمي حبصأ ام ناعرسو

 يف .خبطلا تمّلعتو «نيقباسلا اهئاقدصأب اهتلص تعطقو «حرسملا ملاع يف

 “رو م نم تاركدم
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 قف نآلا اَمأ ؛ةيعامتجالا تاقالعلاو ة ةرخافلا | دلا تع تناك انا

 ماقأ دق ناك اهيف يتلا ةقشلا رداغت ام أردان ىتلا ءوجوه ةريتركس تحبصأ

 لاح يأ ىلع ارا لجأ ن طق شيعت اهنأ تدبو اهعم هتقالع ل

 ةرباع تاقالع ةماقإب أدبو ةميدقلا هتاداع SE ا داع دقف

 رظي يتلا ةديحولا ةأرملا تيقب اهن املاط رمذتت وأ كتشت مل .شماهلا ىلع

 يفيد نا هيلع دمتم خيتصأ ف اک وجرب ا فو .اهيلإ دوعي

- 

 قرغف ثداح رثإ هبلق ىلع ةزيزعلا وجوه ةنبا تيفوت 3 ماع ىف

 ىظحي نأ تناك هنزح ىطختل اهفرع ىتلا ةديحولا ةقيرطلا .باعتكالاب

 بح يف 3 كلذ نم ةريصق ةرتف دعب .ءاذكهو .ةديدج ٍةَأرما عم ةقالعب

 وحن ىلع تييلوج یری راص .تنود ينويل ىعدُت ٍةجّوزتم ٍةيطارقتسرأ ٍةأرما
 تعش نأ دس الإ يتو هل تو تونس ب كلف د لقأف لقأ

 ااو امامت تيباوج ةيؤر.:نغ فوت :هدنع ةلّضَمْملا اهنوك نم دكأتلاب
ES Eٌةقباسم مظني نأ رّوق كلذ شالو رغ ضر : 

 لصف ناك ل هتأرملا ةيؤرب رمتسيس ناك

 عم اهتقالع تناك .رايخ اهيدل نكي مل هتكل ءأظيغ ينويل تريمت .امهني
 ًةعضاخ تناك دقف اذل ؛ةّيعامتجالا ا اهجاوز ًالصأ ترقد دق وجوه

 عيبر يف تناك دقف لاح يأ ىلع رسخت نأ اهل نكمي ناك فيك نكل .هل

 ب تف اذل .نآلا اهرعش باش دق ناك تييلوج نأ نيح ىف ءاهرمع

 ءاهلايح ٍدارَطاب اهضاعتما مظاعت «تقولا رورب نكل ءاهترياسمو ةقباسملا
 .ريغتي مل ًائيش ّنأكو تفّرصت دقف «ىرخأ ةيحان نم «تييلوج اأ .ترقذتو
 ءيش لک كرتت :ًامئاد هلماعت تناك امك هلماعت تناك ءاهراز ٍتقو يآ يف
 .اهدالوأب مال ةيانع هب ينتعتو هحيرتل

 ام ةلكشم كلانه ناك «1851 ماع ىف .تاونس ةّدع ةقباسملا تماد

 يف اسنرف سيئرو تربانوي نويلوبان خأ نبا «نويلوبان - سيولو وجوه نيب
 يف مجاه دق وجوه ناك .(نويلوبان - سيول ىلإ دئاع مالكلاو) تقولا كلذ

 - سيول نأل ءرّوهتو شيطب امبرلو ةوسقب «ةيروتاتكيدلا هتاعزن ةفاحصلا
 لزنم يف هتئبخت رمأ تيبلوج ترّبدت .ماقتنالل قارت چر ناك ووا

 تاءارجإلا تذختاو «بتاكلا ةايح ىلع تفاخ نأ دعب «اهل قيدص

 فرعتلا نكمي ال ثيحب هركنتلو «فّيزم رفس زاوج لاصحتسال ةّيرورضلا



 عيش لك راس .لسكو رب ىلإ انمآ ارورم هل تنمو «ةّيقيقحلا هتّيصخش ىلع

 نمثأ لمحت يهو «مايأ ةّدع دعب تييلوج هيلإ تمضنا ؛ةطخلا بسح
 .ةقباسملا حبرت اهتلعج دق تناك ةيلوطبلا اهلاعفأ نأ حضاولا نم .هتاينتقم

 هتايح ةّدج تحلي نأ دعب هتاقالع وجوه فناتسا دقف «كلذ عمو

 نم قلقلا نمو .هتّحص ىلع فوخلا نم عفادب «فاطملا رخآ يف .ةديدجلا

 ءاهرمع نم نيرشعلا يف ةّيفاضإ جانغم ةسفانم نآلا دعب عيطتست ال اهنوك

 ًالإو «ءاستلا نم ديزم ال :مراص نكلو ئداه بلطمب تبيلوج تماق دقف
 ناك هنوكو .ءةّرغ نيح ىلع افاق هلأ ١ ةاجافما نوک .هرجهتس اهنإف

 وجوه راهن' دقف «تلاق امم ٍدملك رك ينعت اهّنَأ نم «كلذ نم مغرلاب ءًادكأتم
 هکر ىلع اتسم الجر نآلا ناك يذلا وجوه عكر .ءاكبلاب جشني راصو

 نل هّنأب ؛ءاسؤبلا ةريهشلا هتياور نم ًةخسن ىلع مث نمو ليجنإلا ىلع مسقأو
 يف اهتافو ىّتح الماك هيلع تييلوج ناطلس راص .نآلا دعب لضي وأ مئأي

 .1883 ماع

 .ةّيفطاعلا هتايح ليصافتو لكش تدّدح هقأب وجوه ةقالع .ريسفتلا 3

 ةالع ماقأ ىتاوللا ءاسنلا لك ًابيرقت .ةيافكلا هيف اب هتبحأ اهتأب ادبأ رعشي

 ناك ىرخأب وأ ةقيرطب ؛لكشلا ةيحان نم هقأ عم ًاهبش نلمحي ّنك نهعم
 نكمي نكي مل .(تاقالعلا مكر كلا دّرجمب هل اهبح صقن نع ضّوعي
 تشحأ اهنأ دب ال نكل هب تقتلا امدنع اذه لك فرعت نأ تييلوج

 دق نكي ملو دودحلا تاجر ىصقأل هتجورب. لمألا بقاع ناك :نيكيشب

e 2 

 مامتهالل هتجاحو ةّيفطاعلا هتاناشيج .ةملكلل يقيقحلا ىنعملاب ًادبأ جضن

 ةتايخ ةئقبل هيلع ةنميهو ةوطس-تزاح .لجرب هنم ريغص ئبصب هبشأ هتلعج

 سماك ىمومأ بح :طق هيلع لصحي مل يذلا ديحولا ءيشلا نيمأت لالخ نم

 ۰ .طورشم ريغو

 هترمغ .ةّيقشلا هبيلاسأل هدقتنت وأ ءوجوه ىلع أدبأ تييلوج ی ل

 عقاولا يف .محرلا ىلإ ةدوعلاب هبشأ تناك اهل هترايز ؛باسح ريغب مامتهالاب
 نأ هل نكمي فيك .تقو يأ نم رثكأ ًاريغص ًالفط اهترضح يف ناك هتاف

 ةعجر تدحا
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 2نا اشا هتدّده امدنعو ؟يبح ام اهكرتي وأ اهل ةمدح ءادأ ضفري
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 ٍذوفن ىلع ةياهنلا يف تزاح .هّمأل ًابلط يكيي بحتنم | ٍلفطب لزتخا دق ناك

 .هيلع لماك

 هاف كلذ عمو «هداجيإ بعصلا نمو ردان رھ طورتلا تك كدت
 .انلعف دق اتك ول ىتمتن وأ ةّرم تاذ هانربتخا اتإ اننأ اب ءاعيمج هيلإ قوتن ام

 NG ا ل ا

 مهتاجايتحا ةيبلتل هيلع مه ال كئابحأ لوبقل < سّركُم مامتهال ةراشإلا

 تيلو ةيلاكتالاب ساسحإلا ًاليلق مهفيخي دق .َيلفط عقوم يف مهعضتس

 كيك مهسفنأ ديكوتل ةجاحبو «ةيجاودزالا نم ئفخ ر راتب نورعشي دقو

 ةتوق نوكتس كب مهتالص كل .هتاقالع لالخ نمو جوع ل اعف امك «يرود

 نوديعتسي مهتاب مهولاب نولتكُم مهنوك «دیزملل ًابلط نوعجري نوُلظيسو

 طق هيلع اولصحي مل يذلا وأ ,دبألا ىلإ هردقف مهنا ودبي يذلا مألا نانح

 داسا: ناك يذلا كيف زومتفوربلا ادب نيرشعلا نرقلا علطم يلاوح .2

 ًداح ورك ةيمنتب ةريغص ةينالأ ٍةدلب يف بابشلل ةعماج يف (ةّيلك) ٍةسردم

 سفن ىف لمع دق ناكو «تانيسمخا رخاوأ يف كفا ناك دقق .هبالطل

 نيب نم أريمم ناكو ةينيتاللاو ةيقيرغإلا مّلع .ةديدع ٍتاونسل ةسردملا
 ةجاحب ًامئاد رعشي ناك .نامورلاو قيرغألا بدأب نيّصتخْملا نيييداكألا
 مل ةطاسبب بآلطلاف :ةحابقلا عباط ذخَتت تراص رومألا ّنكل «ماظنلا ضرفل
 اونوكي ملو ةئيدرلا ىق ىقيسوملا ىلإ نوعمتسي اوناكو . سوريموهب نيتهم اودوعي

 ت لآ الإ ًةاصع اوناک مهن نم مغرلاب .ثيدحلا بدألا ىوس نوحي

 ؛ةسئاب مهتايح لعجيو اسرد مهنّقلي نأ دارأ .نيطبضنم ريغو نيوخر مهربتعا
 ا اچ ًاريثكو «ضحما رّمنتلا تناك مهبغش تابون عم لماعتلل ةداتعملا هتقيرط

 .تحلفا

 2 0 ٌباش - ةّدشب ههركي تم ناك ٌبلاط موي تاذ فقو
 لمعلا ةعباتم عيطتسأ الر ءلاقو فصلا يف - ناغول ىعدُي س ابللا

 كى 00 ينعي دمر دم (.ةّيوق لحو ةحئار كانهف .روسيفوربلا اهي «ةفرغلا

 كسمأ .تَم روسيفوربلل بألطلا هراتخا يذلا بقللا ناك (ةيزيلكنإلا



 اميف ظحال .فصنا نم هدرط مث نمو «ةذشب اهاولو نامتول عارذب روسيفوربلا
 هتاحفص نيب بلق نا دعبو «هءارو نيرامتلا باتك كرت دق ناك نامنول نأ دعب

 ناك :دّم نهذ يف ةديكم تزرب .شيلورف ازور ىعدُت ِةلّثمم نع ًاعطقم دجو
 يعل ةت ةا ياو ككل يتلا هتلتم عم نجمي وهو نامنولب كسميس

 .ةسردملا نم يبصلا دّرطْيسف يلاتلابو

 دجوف «ناکم لك ىف ثحب .يّدؤت تناك نيأ دجي نأ هيلع ناك الو

 «ناخدلاب ًائيلم ًاناكم ناك .لخد .قرزألا كاللا ىعدُي دان مامأ ًاريخأ اهمسا
 ةبشخلا ىلع ازور تناك .اهيردزي ناك ىتلا ةلماعلا ةقبطلا طامنأب ًائيلمو

 ةحقو تناك روضحلا نيعأب اهيف تقّدح يتلا ة ةقيرطلا ؛ةينغأ يتغت تناك

 ةا رر ارعا اذه دجو. زغال وأ بسلا كه نکل ؛ءيشلا ضعب
 ا ف ا ا و واو تالق كرما فل
 ةقيرطب ناول نع اهبوجتسي نأ ىلع ٌمزاع وهو ءاهئادأ نم تغرف نأ دعب

 هّنكل «قلقلاو كابترالاب بيرغ ٌزوعش هدوار ىّتح كانه ىلإ لخد نإ ام .ةيساق

 هاب اهدّدهو «سرادملا ةيبص (لِضُت) فرحت اهّنأب اهمهّناو «هتعاجش عمجتسا

 ىلع تدر .لَوَهُت مل «ةيناث ٍةيحان نم ءازور .ناكملا قلغت ةطرشلا لعجيس
 ةنهادُم تناك اهتربن .بآلطلا ٌلْضُي نم رم ناك امترل :تّم هلاق ام لک
 نكي مل ؟نذإ اذامف - اينابماشلاو روهزلا نامنول اهل رضحأ دقل «معن .ةفطالمو
 تناك ام ٌةداع ةرمآلا هتربن ؛لبق نم ةقيرطلا هذهب تم عم ملكت دق ٌدحأ

 تناك دقف :هيلإ ءيسأ هّنأب رعش هتأو دب ال .هقيرط نم نودعتبي سانلا لعجت

 تناك اهّنكل ,ةسردم ذاتسأ وه ناك نيح يف «ةأرماو ايندلا ةقبطلا نم

 هربجأ ام ٌءيش  رداغي ملو بضغي مل هّنكل .نيّدن اناك ول امك هيلإ ثّدحتت

 .ءاقبلا ىلع

 تعتتت هاّيِإ ًةلهاجتم «هقترب تأدبو ًابروج تطقتلا .ةتماص تناك نالا
 ًاريخأ .ةيراعلا اهتبك ر اهب تكرف يتلا ةقيرطلا ةّصاخو «هب تماق ام لک هانيع

 ةّيهام نع ةركف كيدل سيل» «هل تلاقف .ةيناث ةطرشلاو ناول عوضوم راثأ

 ام مهطعت مل نإ .نوكلا ر هنا دقي انه ]يأ نم اا

 ديكأتلاب مدان انا «كابتراو ٍلجخب درف «!ةطرشلاب كنوددهي مهنإف نوديري

 ضعبلا امهضعبب امهاتبكر تكقحا «.ةمرتحم ٍةأرما رعاشم تحرج ينوكل

 نآلا .يرقفلا هدومع يف يرست ٍةشعرب رعشف «يسركلا نم ضهنت يهو

5 
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 مث ٌفيناث هرم مودقلل هتعد .ديبنلا نم ًاديزم هل تبص تو ناخ نطل فتاك

 .ىرخأ ٌةرقف يذدؤتل جف لكشب ترداغ

 ناك امنيب اهب هريكفت .اهتارظنو اهتاملكب ركفي لظ يل لالا مويلا يف

 .يدانلا ىلإ داع ةليللا كلت يف .ةّيفشل ثلا ةراثإلا ناعوت قي سيردتلاب موقي

 .دوهشملا مرجلاب ناول طبض ىلع أمّمصم لازي ال وهو
 دجو ىرخأ ةَرَهَو

 ناعذإو مالستساب فّصتيو ذيبنلا يستحي وهو «ازور سبالم ةفرغ يف هسفن

isلم ءادترا يف اهدعاسي نأ هنم تبلط 
 ادب يذلا رمألا ؛اهسبا

 دشملا ءادتراب اهدعاسي ناك امنيب .اهبلط یتلف هل ةبسنلاب فدشم ثم زايتماك

 مناع ىلإ لڏي ناک هّنأِب رعس .ناغول نأشب يسن دمف ؛جايك املا عضوو

 يقلي رخآلاو نيحلا نيب اب هتك رتو «هنقذ ىلع تتّيرو هيدحخ تصرف .كليدج

 .اهبروج يدترت تناك امنيب ةيراعلا | اهقاس ىلع ًةفطاخ ت ٌةرظن

 «سابلئاب اهدعاسيف .ةليل لك بهذي نآلا تم روسيفوربلا راص
 لكب همايق ءانثأ زازتعالاو رخفلا نم بيرغ مون هدواري امنيب ؛اهءادأ دهاشيو
 اودوعي مل هقافرو ٍنامئول ّنأ ةجردل ناكملا كلذ ىلإ دّدرتلا ريثك ناك .اذه

 E مهّلحم ل اح دق ناك .نوتأي

 رفت دق ناك هلثم نسم لجر «معن .اهمدخي نمو «برشت ی اناماكلا

 ا E يف ةياغا هسفن 0 بابشلاب معفملا 0 ىلع

 .هبحت ا اهنأ ىنعي د اذهف a ىلع نم هعفدت وأ ا ةاسرفب

 ال غلابم اذه هفلك دقل .اهئاوهأو اهتاوزن لكب لّمكتي راص «جيردتلاب ءاذكعو
 بلط .نيرخآلا لاجرلا لوانتم نع ًاديعب اهاقبأ هتكلو لاملا نم اهب ناهس

 ةدغبو لمع ربع :ةحيضفلا تناكف اجرت رمألا رخآ يف جاوزلل اهدي
 ءراوشملا رخخآ ىلإ .نجسلا يف لح فاطملا رخآ يفو ؛هلام لك ةزيجو ةرتفب

 ناك دقف . SE E د سيلا هه مذ

 .اهلجأ نم ةيافكلا هيف امب لعف دق طق نكي مل :كلذ نم الدب بنذلاب رعشي

 ةياور ىف ناتيصخش امه شيلورف ازورو تم روسيفوربلا .ريسفنلا



 5 ثثدحا

 اميف تجرأ يت لاو 1905 ماع يف نام شيرنه اهبتك يتلا «قرزألا كاللا

 طم عبت تن ا .ةلوطبلا رود شتيرتيد نيلرام هيف تبعل مليفك دعب

 لماعت ىتل' ا لجر " ةأرملا لماعت اوا .يذديلقتلا ييدوألا صوكنللا

 ةو ةموعنب اعإو ؛رشب رذنت ال ٍةقيرطب نكل .هخّبوت .ًاريغص ًايبص ما اهيف
 نأ عض ال فض e اهّنأ ملاك ىلعت ىه .ةفطالملا نم
 ناسحشسالاو ءارطإلا ن ريثك جمع يهف اذل .بغاشملا ا نع فكي

 ةراثإلا فيضت ىّتح < 0 RE .ةرخاسلا اهتاخيبوت عم

 .ةيفح ةّيسنج تانيمضت «هريثت ی کل يدسجا كاكتحالا نم ل ا لا

 ايا هتدلاو عم مونلا ةراثإ ىلع لجرلا لصحي دق «هصوكن ىلع ةأفاكمك
 أ

 ءامود كلانه ٌدوجوم ةسفانلا رصنع ّنكل .(اهب ركذت يتلا ةأرملا عم يي

 هدح ول اهك التماب لجرلا ادبي .مالا هبشن نمل ةارملا ا ناو ت ال يذلاو

 يف ةبقعك هيبأ دوجوب هلعف عيطتسي نكي مل ٌءيش وهو «(عزانم نود)
٤ 

 .نيرخآلا لاجرلا نم اهعزتني نأ ًالّوَأ هيلع بجي نكل «قيرطلا
 كفادها ةيؤر لالخ نم نوكي ءاوغإلا نم عونلا هيل اعلا اا  3 4 fمحل . 7 5 ١ 6 0 2

 وا ةطلسب نوعتمتي اوناك امهم .,كفيخي مهيف ءيَش الف .لافطاك مهتلماعمو

 فرطلا كاب رعشت كأ حضاولا نم لعجي ككولس .ةيعامتجا ٍةناكمب
 اوناك فيك رّوصتتو لّيختت نأ اذه زاجنإل ٍديفملا نم نوكي دق .ىروقالا

 رارغ ىلع .نيذلا كفلوأ نع ثحبيإ .ىييدوالا صوكنلل ةّيلباق رثکا

 «نييّدج «نيتمزتم - دشّرلا لاثم مهّنأ ىلع جراخلا نم نودبي ءتَم روسيفوربلا
 مهتاعزن تكل نولضاني مه .ءيشلا ضعب مهسفنأب (نيئيلم) نيفتحُمو

 لودبی نيذلا كنلوأ ناف ًابلاغ .مهفعض نع ا يف نولاغُيو ةّيصوكنلا

 ىف .صوكنلل ًادادعتسا رثكألا نونوكي مهسفنأ ىلع ةرطيس سانلا رثكأ

 مهتاّيلوؤسمو «مهزک رم ءمهذوفن ن «صوكنلل ارس نوفُهلتي مه عقاولا

 .ةعتم لكشت ام رثكأ ًاعبع لكشت

 يف دلو يذلا نايربوتاش هينير اوسنارف يسنرفلا بتاكلا عرعرت .3
 تناك ةعلقلا .ینتیرب ةنيدم ىف «ىطس وا نورقلا ىلإ دوعت ةعلق يف 1768 ماع

 ةهعح 3
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 تشاع .اهيضام حابشأب ةنوكسم تناك اهنا ول امك «ةبيثكو ةملظمو ٌةدراب

 e .ةلزعلاب هبشأ ةلاح يف كانه ة رسالا

 ةقالع دوجوب تاعئاشلا يرستل ةيافك ًايوق اهب هطابترا ناكو «لیسول

 را تاخد رمح نم رش ةماخا يلاوح يف ناک امدن هك .اههنيب ام

 ا ةرابع يع ,هتليخم يف اهقلح مارس ا!  ديفليس قعدت اخل هدي

 ىف َنهنع ارق ارق دق ناک يتلا تاّيظحملاو تاهالإلا «تالطبلا لك ن م ةبيكر ث

 1 داعرس .اهتوص عمسيو «رارمتساب هنهذ يف اهحمالم یری ناك .هبتك

 :ةيمأسو ةكيرب اهنيخت .تانداحت دعم طلو د تراص
 8 ٌةياغ تبل ا نانحألا ضعب يف نوموقي اوناك مآ نم مغرلاب

 ىلإ ايئاهن رداغ نأ ىلإ «نيتلماك نيتنسل ةقالعلا هذه يف َرمتسا .ةءاربلا

0 

 .مدو + CES لدبتساو «سيراب

 يف نك ا ! يتلا لاوهألاو عئاظفلا ةجيتن قهرا يذلا ىسنرفلا بعشلا

 ىلوأب ةسامحب بحر «(ةيسنرفلا ةروثلا ينس) رشع نماثلا نرقلا تانيعست

 هتاياور .اهيف ةديدج حورب (بعشلا يأ) قسحأ نأ دعب «نايربوتاش بنك
 .تافوغش تالطبو «نيبككم ٍلاطبأو «حايرلا اهورذت عالقب ةئيلم تناك

 تاّيصخش هباشي ناك هسفن نايربوتاش .اهئوشن ةيادب يف ةّيكيتنامورلا تناك

 - هياع لوصحلل نيج ءاسنلا نأ الإ باّذج ا ريغ هرهظم نم مغرلابو «هتاياور

 مارغلا نم عونلا كلذ شيعو ةلمملا ّنهتاجيز نم بورهلا نعطتسي ّنك هعم
 مغرلابو :رحاسلا ناك (علدلا مسا) نايربوتاش بقل .هنع بتك يذلا فينعلا

 لكشب دادزا هتاقالع ددع نأ الإ ءاسمحتم ًايكيلوئاكو ءاجّوزتم ناك هنأ نم

 ىلإ رفاس دقف - (ةلملمتم) أدهت ال ٍةعيبطب مسكي ناك هتکل لا ربع ىراعف

 نكي مل .ابوروأ ءاحنأ لك ىلإو «ةدحتملا تايالولا ىلإ سولا فرا

 ؛ةيسانملا ةارملا ت الو ناك کا يف هنع ثحبي ناك ام داجيإ هتعاطتساب

 يظح دق ناك 1807 ماع لولحب .ةقالعلا ةّدج ىلبت نأ دعب رجهي ناك
 نأ رّرق اذل ءىضرلا مدعب رعشي لظ دقف كلذ عمو «تاقالعلا نم ديدعلاب

 نم راجشأب ناكا الم .بولوأ يالا ىعدُت يلا .ةّيفيرلا هتبزع يف لزتعي

 نم ثعبناو دست ۽ يش ىلإ ةبزعلل ةعباتلا يضارألا الحم «ملاعلا ءان لک

 .ةييدألا هتعئار نوكتس اهّنأ ىأر يتلا هتارك ذم ةباتكب أدب كانه .هتاياور دحأ

 .تراهنا دق نايربوتاش ةايح تناك «لاح يأ ىلع ء1817 ماع لولحب



 امدنع ٌةأجف رعشو ؛بولوأ يالاق عيب ىلع هتربجأ دق تناك ةّيداملا لكاشملاف
 ةبتاكلأ راز ةنسلا كلت يف .بضن دق يدار داملا ذاب نيا راق
 ماي ةذع ىضمأ .تونا ةفاخ ىلعو د ةضيرع نآلا تناك يتلا «لياتس ود مادملا

 مادملا تاقالع .رييماكير تو ءاهتاقيدص برقأ ةقفرب ءاهريرس بناجب

 «ريثكب انس اهنم ربكأ لجر نم ٌةجّوزتم تناك .تيصلا ةئيس تناك رييماكير
 تمطح دق تناك ؛ةرتف ذنم ضعبلا امهضعب عم ناشيعي انوكي مل امهتكل

 قود :شينرتيم ريمألا مهيف نمب ءابوروأ يف مهرهشأو لاجرلا عملأ بولق
 اهتأب ةعئاش تّقِلطَأ دق تناكو .تناتسنوك نيماجنب بتاكلاو «نوتغنيلليو

 تغلب دف ذئديع ةتاك :ءارذع لات ال ناک انين الإ اهئبع لک نم مغرلاب

 ودي يذلا ءاسلا نم طمتلا كلذ نم تناك اهتكل ةرمغلا نم ًايرقت نيغبرألا
 و امهعمج نأ دعب نيقيدص احبصأ نايربوتاشو يه .رمع ٍّيأ يف اف
 «فطللاو هابتنالا ةياغب هيلإ عمتست تناك .لياتس ةافو ىلع كرتشملا

 هنأب: اريخخأ اھ رعش ل هفطاوع ىدص ةدّدرمو ةّيسفنلا هتالاح

 :رييماكير مادملا' لوح ی دام رغ” یا كلانه ناك .همهفت ٍةأرماب

 يراديس 20 اةيرهجت دم a اناء ءاهدوص هاهم
 Ae اهكلمتي يكل ةبغر 0 لعتشا ام ناعرس

 دق تناك :هل ٌةأجافم اهتبعجب ناك ءامهتقادص تلت ىتلا ةنسلا ىف

 ,عيباسأ ةعضبل ارفاسم ناك قيدصلا .بولوأ يالاف ءارشب اهل ًاقيدص تاقا

 .رورسب لبقف .ةقباسلا هتبزع يف اهعم تقولا ضعب ءاضقل نايربوتاش تعدف
 تايركذلاو «ضرأ ةعطق لك هل ىنعت تناك ام اهل ًاحراش «ةبزعلا ءاحنأ اهارأ
 عام لخادم ركشتو شي ةعفاي رعاكم رش ناكل ارتتا ىلا

 ضعب يف .هتلوفط نم و ءشثكأ يضاملا يف بفن .اهيسن دق ناك
 نينيعلا كلت يف رظنيو رييماكي ير مادملا عب عم ريشم ناك امدنع «تاظحللا

 نأ عطتسي مل هّنكل ؛لبق نم اذه ربتخا دق هّنأب ٌروعش هدواري ناك «نيتنونحلا
 يتلا تارك ذملا ىل ! عجري نأ هيلع ناك هّنأ هفرع ام لك .نم عم امامت دّدحي

 يف يدل يقبتملا ليلقلا تقولا فظوأ نأ مزتعأ» لاق .ًابناج اهعضو دق ناك

 «.يلإ ةبسنلاب اسوملمو احضاو اهرهوج ماد ام يتعافي فصو

 ايددامك اهل تا ناروا لدا تناك ريماكير ماذللا نأ ادب
 .هبقل ٌديحتسي ناك ءةيناث ةهج نم ءرحاسلا .ةّيحور ٌةقالع هئاقبإل تلضان

 كيل ةعجر ثادحا
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 دإ ةارابملا يف هزوف ىلإ اوڌا هرارصإو .هيدل ىتلا ةّيوادوسلا ةسملو «هرعشف

 ا .ناقرتفي ال اناك نیبیبحک نالا .اهتايح يف ٍةَرم لّوأل امت
 و «(تعصح

 نم دم ءاضقنا دعب ٌةدحاو ٍةأرماب يفتكيل ن کی مل «هدهع دبأكو كايربوتاس

لا اد ِتاقالع ةماقإب اد .ةلملمتملا حورلا تداع .نمزلا
 فقوت ام ك

 كلذ دعب ضعبلا امهضعب ِ امهضعب هيّؤر نع رييماكيرو دايربوتاش

 تناك ةيناث ّةَرم رع ربع 0 500 ناك 1832 ماع يف

 فابن e (هيلع ريغت) هباتنت تذحأ علل ل .حورلاو مسجلا

 2 مادملا نأ هعمس ىلإ ىهانت . .ينتيرب يف ةعلقلا تايركذ ديدحتلابو

 ١ لزنلا يا ف تارتسا دع اار نكي ول .ةقطنملا يف تناك

 57 بأ يف تناك امك ًامامت هعم ةنونحو ٌةدودو تناك .هيف ميقت تناك

 ٍتقو ىّتح 'رهس ليللا يفو «راهنلا لالخ ضعبلا امهضعب عم اهّرنت ؛هعم

 هن رک لس نتي نأ رزق دق ناك هلا ريضاكير ناری راش ریا ةوي لاق

 ةيلايخلا هتبيبح «ديفليس ةّصقب اهربخأ :فارتعاب موقي نأ هيلع ناك هّنأو .ًاريخأ

 ةايحلا يف ديفليسب موي تاذ يقتلي نأ لمأ دق ناك .ًاثدح ناك امدنع
 ةيمهألاو قلألا تاميدع ّنك ةهفرع دق ناك ۽ يناوللا ءاسنلا ّنكل «ةيقيقحلا

 نأ دعب نکل ةيلايخلا هتبيبح نأشب نينسلا ربع يسن دق ناك اهم ةا

 راصو لب «بسحو ًادّدجم اهيف ركفي مل ِهّنإف اتسم ًالجر نآلا حبصأ

 ناك هنأ كردأ تايركذلا هذهبو .ًاضيأ اهتوص عامسو اههجو ةيؤر هناكمإب
 هجولا .رييماكير مادملا تناك دقل .ةيعقاولا ةايحلا ىف ديفليسب ىقتلا دق ٌةقيقح
 اهيدل ناك هنأ ءاذه نم مهألا .(ديفليس توصو هجول) نيبيرق اناك توصلاو

 ديفليس ىلإ عّرضتلا اهل أرق نأ دعب .ةرهاطلاو ةئيربلا ةّيصاخلاو ؛ةئداهلا حورلا

 َّنأو .ديدج نم ًاباش حبصي نأ ديري هّنأب اهربخأ هّوتل هبتك دق ناك يذلا
 ادب «رييماكير ا عم ح تاه نأ دعب .هبابش هل تداعأ دق تناك اهتيؤر

 0 وأ ف َرِشُن يتلاو «ديدج نم هتارك ذم ىلع لمعلاب

 هتعئار ناك باتكلا اذه ّنَأ داّقتلا مظعم عمجأ .ربقلا ءارو ام نم تاركذم



 اهيلإ اصلخم لظ يتلا رييماكير مادملا ىلإ ًةادهم تاركّذملا تناك .ةيبدألا

 .1848 ماع يف هنا یت

 صخشلل يلاثنا جذومنلا 0 يف لمحن انعيمج .ريسفتلا

 ةرابع جذومنلا اذه ن اجلا بلغأ يف .تحنو ىقلن نال قوتن يذلا

es 8رم نيفلتخم سانأ  Eو  
 E EE DSRS نانا بتكلا يف يتلا تايصخشلا

 رابتعالا نيع يف نوذخوب دق - لالا ليبس ىلع ذاتسأ - فدطتم

 نوكت امنِإَو .ةّيرهاظلا تامامتهالل ةلصب تمت ال (ةيلانملا) تازيملاو تافصلا

 .تاملكلاب اهنع ريبعتلا بعصلا نمو ةيعاو ريغ

 ءانتقهارم ةرتف يف يلاثملا جذومنلا اذه نع ةّوقلا , نم انيتوأ ام لل اكب انثحب

 ايدل ّبحلا تاقالع ىلوأ ىلحتت ام ابلاغ .نوكي ام ٌدشأك نيتلاثم انك امدنع

 .ةقحاللا انتاقالعل ةبسنلاب احلا وه ام تافصلا هذه نم ربكأ ردقب

 ناف «ةلزعنملا مهتعلق يف هتلئاع عم شيعي ناك يذلا نايربوتاشل ةبسنلاب

 نكل .ةّيلاثم ًاداعبأ اهيلع ىفضأو اهب ماه ىتلا ليسول هتخأ تناك لوألا هبح

 لكب ىّلحتت ٌةيصخش هتليخم نم قلخ دقف .ًاليحتسم أَبح ناك اذه ّنأ ام

 .ةعاجشلا «ةءاربلا .حورلا لبن  ةّيباجيإلا اهتافص

 نايربوتاش طمن ددصب فرعت نأ رييماكير مادملل نكمملا نم نكي مل
 هب يقتلت نأ لبق ىّتحو «ةفرعملا ّقح هنع اعيش فرعت تناك اهتكل «يلاثملا

 زك تناك يحب کک لك خارق دقن ا ر لونا لأ
 هبابشب هسوهب تفرع .ديعب دح ىلإ ةّيئتاذلا هتريسب ةقلعتم تايصخشلا

 قحت مل يتلاو ءاسنلا عم ىصخت ال ينل لا را يد ع ئاضلا

 مادخا تفرع .لملمتلا يف ةطرفملاو ادب اده هل يتلا هحور نعو «ىضرلا هل

 (يف جلت) لخدت فيكو «(مهيكاحت) سانلا ةروص سكعت فيك رييماكير
 ىلإ نايربوتاش ذخأت نأ ناك (اهعئانص) اهلامعأ لئاوأ نم ًادحاوو «مهتاتسفن

 ناک ناکا هبا نم ارج كرت دق ناك هنأ رمش تيتح تولوا ياآلاق
 يف هانا لا شر رفا يف صوكنلا يف و نعمأف تايركذلاب ًالفاح

2 e 
531 
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 2 ناك قالطإلا ىلع مهألا .لاعف لكشب اذه تعيش يه .ةعلقلا

 ا ةيحورلا كلت نكل «يعيبط لكشب اهل ىّتأتت تناك ٌةيحور تدسج
 فك نأ عقاو) .ةنونح «ةليبن «ةكيرب :اهليخت ىتلا ةيلاثملا ةروصلا عم مجسنت
 سفن مهيدل لاجرلا نم ديدعلا نأ عتق ا او لاخلا نم ذالاع

 اذه كرديل تاوتس ا تناك رييماكير مادملا (.تايلاثملا

 (.ايغاط) الماك هيلع اهناطلس راص دقف كرد امدنع هّنكل

 كتكل .زماك لكشب مهدحأل ىلعألا لثملا ديسحت ًابيرقت ليحتسملا نم
 فينال حورلا كلت نم اضعب تيعدتسا اذإ «ةيافكلا هيف امب هنم تبرتقا اذإ

 زود تخلت نأ كيلع .قيمع ءاوغإ وحن صخشلا كلذ دوقت نأ عيطتستسف
 هوما لايح عدلا ىلع كفادهأ ضخ .صوكنلا اذه ثدحتل جلاعملا

 رعأ .لوألا مهبح ٌصخألا ىلعو ةقباسلا مهبح صصقب قّلعتي اميف ٌةّصاخو
 5 كاذوأ صخشلا اذه نأ نع ةجتانلا لمألا ة ةبيخ نع تاريبعت ا مامتهالا

 اذه يف .مهبابش تايركذ رضحتست نكامأ ىلإ مهذخ .نوديري ام مهطعي
 ةقهارملا حورلا قلخت ام رثكأ جضن مدعو ةيعبت ةقالع قلخت ال تنأ صوكنلا

 نصت نيدشارلا ةا نمريثكلا .ةقالعلا يف ةءارب ةسمل كانه .لّوألا ٌبحلل

 لالخ نم يلاثملا نجلا قلخإ .ةوسقلا نم ًاضعبو ءرمآتلا «(لزانتلا) ةيوسعلا
 فعضلا نم عون ىلإ رخآلا صخشلا ًابذاج ءاديعب الا "هده اقا

 يش ساخ كانه نركب نأ ىب ةا ةيردع ارضختنمو :كرتتملا
 ال هّتكل لوألا ّبخا شيع دواعي ناك فدهلا ّنأ ول امك «ةقالعلا يف ملحلاب

 رهظي ثيحب «,ءطبب فّشكتيو قّبفتي اذه لك عد .ًامامت اذه قيدصت عيطتسي

 وه ةيضام ٍةَذل شيع ةداعإب ساسحإلا .ةّيلاثءا تافصلا نم اديزم ءاقل لك

 اجو نم ءاظعأ ةذع عمستلا 0168 ماع هوس نم امافو يك .4
 لريإ ناي نوفّرصتيس ام اورّرقيل «يريير تناك ةفقاسأ سيئر مهيف نمب عالبنلا
 فر ةنمانلا ىف: ناك يذلا ا سمياج كلملا دنع ريثألا «تسرموس
 لريإلا ناك ءريثألا هنوك ىلع تاونس ينامث رورم دعب .تقولا كلذ يف
 ثيحب «باقلألا نم ةياغلل ًاريثكو «ذوفنلاو لاملا نم ًاريثك عمج دق باشلا



 لجرلا اذه نم صلختلا نكمي فيك نكل .رخآ صخش ّيأل ءىش قی ہل
 .رضاحلا تقولا يف باوج نيرمآتملا یدل نكي مل ؟ذفانلا

 امدنع ةّيكلملا تاالبطسإلا دّعفتي كلملا ناك كلذ نم عيباسأ ةدع دعب

 ةيناثلا رمعلا نم حالا وباي عروج :طالبلا ىلإ ارحم ضنا دق ناك تاش حمل

 لاجر .عالبنلا نم ةتلاغلا و ةيناثلا ةجردلا ىلإ يمتني ناك يذلاو نيرشعلاو

 «ريليق ناعبتت امهو كلملا ينيع اوبقار مويلا كلذ يف كلملا اوقفار نيذلا طالبلا

 عيمجلا ىلع ناك لعفلاب .باشلا اذه نع هب لأس يذلا مامتهالا ىدم اوأرو

 هجو اذ ناك دف .دودحلا تاجرد دعبأل اميسو اًباش ناك هنأ اوقفاوي نأ

 هع رخو ا اا وو روا روف وملعب ند كا مادتعا غ ألا

 الإ .فيخلا ريثألا لحم لولحلاو كلملا ءاوغإ هنكمي باش :(ةدوشنملا مهتّلاض)
 ءاوغإلاب اوعفدي نأ مهيلع داك .ةعيبطلل كد ! ادب لصحي نل ءاوغإلا نأ

 .مهتطخب هور: نأ كود يليق اوقداض اذكهو امك

 ةرابع تناك هتلوفط .ادنلتوكسا ةكلم «يرام نبا ناك سمياج كلما

 دق اوناك چک هشرع ىلع ءايَضدألاو هما دنع ريتال «هوبأ :سوباک نع

 نكي ملو فيسلا ةيؤر هركي ناك .تاهبشلا نم تلفيل ىّمغملا رود ًاباش ناك
 ثيبازيلإ ةكلملا هتبيسن تتام امدنع .عازنلل ٍةراشإ ىندأ لمحت هتعاطتساب

 .ارتاكنإ كلم حبصأ «شرعلل ًاثيرو كرتت نأ نود ء1603 ماع يف ىلوألا

 ةرشع ل اًضفي هنآ ادبو «نيديعسو نيعمال ٍناَبْسب هسفن سياج طاحأ

 نكمملا نم نكي مل كلملا .يرنه ريغألا تبا يفوت ء1612 ماع يف .نايبصلا

 ةياغ دعي مل «تسرموس لريإ «هريثآو ؛عيجشتلاو ءاهلإلا ىلإ جاتحا .هتاساوم
 لمعلا نورماتملا رشاب اذكهو .اًيلاثم ناك ءاوغإلا تيقوت .ةيبذاجلا وأ ابصلا يف

 .طالبلا ىف هقيرط قش ىلع هتدعاسم ةنواحن بذاكلا رهظملا تحت «ريليف ىلع

 يتلا ءايشألا عونب يأ «ةقاّرب ةبرع «تارهوجم «ةبيهم بايث ةنازخب هودّوز

 فيك  ثيدحلا ّنف يف دشرا .بالكلاو رويطلا عم هتاراهم ىلعو ءصقرلا
 نم ناك ظحلا نسحل .ةبسانملا ةظحللا يف دّهنتيو «ةتكن يقليو «يرطي

< 
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 ال هنأ ادبو حرم بولسأب يعيبط ٍلكشب عمتي ناك ؛ریلی عم 9 لهسلا
 ناجنفلا لماحك هنييعت نورماتملا ردت ةنسلا كلت سفن يف .ءيش نم جعزني

 دعب .بثك نع هاري يكل كلذو «كلملل ذيبنلا بصي ؛ ناك ليل لک :يكلل

 اذهو .نانحلاو مامتهالا ٌردتسي يبصلا نأ اذ: اش كلملا ناك ؛عيباسأ ةّدع

 مكو .هميلعتو هتبلوق عئارلا نم ناك مك .هحنمل كلملا قوتي ناك ام طبضلاب

 !ةليمج هتينب تناك

 ناك كلملاف ؛ةباشلا هتبيطخ عم رح خسفي نأب ريليف نورمآت لا عنقأ

 نأ رتاج: دارا اه قاعرس» .ةسفانمل لا قيطُي نكي ملو «هفطاوع يف ًاصلخم

 باجعإ ريثت يتلا صئاصخلاب ىلحتي هّنأل «تقولا لاوط ريلي برق نوكي
 ونلا ةرجحل ٍفيصوك ريليق كلملا نّيع .لظلا ةفيفخلا حورلاو ةءاربلا :كلملا

 لكشب سمياج رحس ام .ضعبلا امهضعبب ايلتخي نأ امهل ىّنستي ثيحب

 راس أرمأ هليلدت لعج اب «ًدبأ ءيش يأ بلطيل نكي مل ريليف نأ ناك ٌصاخ
 .دودحلا تاجرد ىصقال

 .لماكلاب قباسلا ريثألا لحم لح دق ريليف ناك «1616 ماع لولحب
 ام ناعرس هتكل .يّرسلا كلملا سلجم يف ًاوضعو «ماهغنيكيب لريإ نآلا ناك

 ؛تسرهوس لريإ اهعمج يتلا كلت نم ىّتح رثكأ تازايتمالا نم امك سك
 مامأ يبيبح اي هيداني ناك كلل .نيرماتملل ةريبك رك لمأ ةبيخ لكش يذلا رمألا

 ىهتنمب هنوصيو هريثأ يمحي سمياج ناك .هرعش طّشميو هترتس لّدَعُيو ألما
 فا تتلون: لك نقل باشلا ةءارب ىلع ظافحلل ًافّهلتم ناك دقف «سامحلا

 ناك املكف ؛صكني كلملا نأ ادب عقاولا يف .هدبع حبصأ دقف راصتخابو

 ادبي كلملا ناك ءةفرغلا لخدي «ريليفل هراتخا يذلا علدلا مسا وهو «ينيتس

 ضعبلا امهضعب نع نينثالا لصف نكمملا نم نكي مل .لفطلاك فرصتلاب
 .1625 ماع يف كلملا يفوت نأ ىلإ كلذو

 ال رطب انيلع مهتامصب اوكرت دق انلهأ نأ ًامامت دكؤملا نم .ريسفتلا
 لبق ا ١! ّنكل .لماك لكشب ًادبأ اهمهفن نأ عيطتسن

 هّيلمعلا لالخ لوب رشتي تي مهتكل ينط رد كريت ا .ئىفاكم ركشب لفطلا

 امك ًامامتو .ةّصاخلا مهتلوفط نم اءزج ةيناث نويحيو «هتقاطو لفطلا حور



 رعاشم عمقي نأ دلاونا ىلع ِهّنإف «دلاول' هاجت ةّيسدجلا رعاشملا ّدض دلولا لضاني

 لطفا هب دور ىذلا كانط ت شاب دك لاو اما یک

 عضو لالخ نم نوكت ام ابلاغ اركمو ًاردغ کا سانا اقل قرطلا

 اوروصت نأ دعب كتكبش ىلإ نوجردتسيس .لفطلا عضوم يف كسفن
 ٌءيش دجوي ال هلأ ذو امك رك لاو فدا مينا ىلع مهسفنأ

 مهل قنطتس اهدنعو «كفعض ىلعو كحضن مانع ىلع ددش .هوفاخيل

 دحأ ينتعي امك كب مهتيانعو كل مهتيامح نع اليخت يف اوسمغنيل نانعلا

 هنوك ردي اال ام .نسلا يف سانلا مّدقتب ٌةَوَ ا يشر نمو اي ةدلوب قيدلاول 1

 نموه ل افطلا نإ . مهناهذآ يف كسفنب ّسدتو .مهقامعأ يف لغلغتت كأ وه

 ةا انكي اهتكل «كتيامحب نوبغرب مهلعجت كتءارب .دشارلاب مكحتي
 مإ

 نوقوتي ساننا ى صعب ۾ رک لكشب ٌةيوغم ةءاربل ىلا .هّيسنج ةنحشب ةنوحشم

 اهدنعو ةنماكلا ةّيسنجلا نه رعاشت ا .ةءاربلا بّرخم رود بعلل ىّتح 2

 :كلذ عم ٌثوبكم نكلو ٌّيوق ٍلايخ قیقحت 0 ١

 ادع اضل وكلا ل ل ا ا
 .ةحرملاو ةّيلوفطلا كحورب ادلع

 ججرألا ىلع ٌرطضت دق كتكن ءيعيبط ٍلكشب ريليفل اذه مظعم ى ات

 لويم هيدل ظحلا نسحلا انمظعم .ةدّمعتملا ريبادتلاو تاباسحلا ضعب ءارجإل

 لعجإ .اهميخضتو اهيلإ ذافنلا لهسلا نمو هلخادب لمتعت ةّيوق ةيلوفط

 يف ّيسنج رصنع يأ .اهل ططخم ريغو ةيوفع ودبت كتاردابو كتاءايإ

 طغضت ال ءريليف رارغ ىلع .دوصقم ريغو ًاقيرب ودبي نأ بجي ككولس
 دالوألا ليلدت نولّضفي يلاهألا .تازايتما ىلع وأ ٍتامدخ ىلع لوصحلل

 .مهتافرصت لالخ نم اذه لعفل مهنوعدي نيذلاو ءيش يأ نوبلطي ال نيذلا
 لعجيس مهل ِداَقَن ريغو كلوح نم ّقحب ماكحألا رادصإل لايم ريغ ودبت نأ

 عم نکل «جهعبمو ٍديعس كولسب لَ .ةجاذسو ةّيعيبط رثكأ ودبي ٍءيش لك
 ىلعو كيدل نوكت دق ٍفعض طاقن ةي ىلع دكأ .بعللاو حازملا نم ٍةسمل
 كول هتاونس ركذتي انمظعم : كد ا مكحتلا كنكمي ال يتلا ءايشألا
 طابترالا ّدشأ مهيدل نيذلا سانلا ةيبلاغ ّنأ يف نمكت ةقرافملا ّنكل «ملوب
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.ةبعص ةلوفط نم ىناع نم رثكأ مه تاقوألا كلتب
 فورظلا ناف «عق ولا يف 

 :ةمىكىل ا ىنعملاب ادبأ 'وجضني مل مهف «ًالافطأ اونوكي نأ نم مهتعنم

 هذه يف جردني لوألا سمياج .ًادبأ هوربتخي مل يذلا سودرفلل نوفّهلتي مهو

 وکی صوكنل ًةزهاج نوكت طامألا هذه .ةعفلا

 رفضتا ٌنِإف اديحو ريرسلاب هئاقلتساب .ريرسلا :زمرلا

 .رهألا رب رس دجوي ةرواجم ةفرغ يف : جامو « ًافئاح «محم ريغ ودبي

 يونا طعأ .اهنع ملعت نأ كب ُضَرَكْفي ال ثادحأ ع قومو ءريطخو ريبك هن

 ارماني يك ريرسلا يف مهعضت امنيي  كاهتنالاو ءزجعلا  نيروعشلا الك

 بالقنالا

 نأ ءاوغإلا فارطأ ىلغ.بجوتي هّنإَف «صوكتلا تايجيتارتسا سكعل
 هيدم اها ءبسحو ًاردان سيل اذه .ةّيلمعلا لالخ نيدشار اولظي

 نأ املح سيل .ءاوهألاو مالحألا ضعب ٍقيقحت ينعي ءارغإلا اقا عاتمإلا

 نصختنلا ناف كلذ نع ادع جاو او الوزن ًادشارو افا نكت

 يف .ًابعص هؤاوغإ نوكي كعم ةقالعلا يف وأ كل ةبسنلاب ادار ىقيي يذلا

 بجي فدهلا نف - يصخشلا ؛يمالعإلا  يسايسلا  ءاوغإلا عاونأ عيمج

 دعب روثيو هيبأ دض بلقني دق لفطلا نأ يف نمكي ديحولا رطخلا کا
 دغا نأ كاّيإو ءاذهل ًارّضحتم نوكت نأ كيلع .ةّيعبتلاو لاكتالا نم مكس نأ

 .مألا وأ بألا لعفي امك يصخش لمحم ىلع هتروث
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 روظحملاو هتيطخلاب مدطصا

 عيطتسي ام ىلع ةيعامتجا ٌدويق ًامئاد كانه

 دوعي - ةيتساسأو ةيرهوج رثكألا - اهضعب .هب مايقلا ءرم ا
 ةطاسبب دّدحيو ةيحطس رثكأر خآلا ضعبلاو ؛تلخ ٍنورقل
 كنأب نورعشي كفادهأ كلعج نإ .لوبقماو بّدهملا كولسلا

 سانلا .ءاوغإلا ةياغ يف ءيش وه دويقلا يعون دحأ يطختل مهدوقت
 حلا يف ِءيش لك ل .ملظملا مهنا فاشتكال نوقوتي

 دي كرد ىلإ حيد ؛ًامعانو ًافيقر نوكي نأ هب ٌضرَتفُي يسنامورلا

 «ةيرمعلا تاقورفلا مرتحت ال تنأ .ةيداسلا نم ىتحو لب «ةوسقلا نم

 ةبغرلا موقت ام درجمب .ةيلئاعلا طباورلا الو «جاوزلا دوهع الو
 بعصلا نم حبصي «كوحن كفادهأ باذتجاب مئإلاو كاهتنالاب

 روعشلا - نوليختي ام دعبا ىلإ مهدح .اوفقوتي نأ مهيلع
 فوس ةميرج اب كارتشالاو بنذلاب كرتشم ا

 .ايوق اطبار قلخي



 ةعئاضلا سفنلا

 مسق لّوُأ رشنب نورياب نودروج ماق 01812 ماع نم راذآ رهش يف
 ةئيبم تناك ةديصقلا . دمحم ا يركلا لفطلا دلو راه ةليوطلا هتديصق نم يسيئر

 قرشلا ىل اانا ىرلار یو ةيطوقلا تازاجماب

 ناک ا :اهدغو ا ناك ا لطب نأ ةفلتخم اهلعجام نكل

 7 هنإف كلذ عمو عمتجملا فارعأ يردزيو «ةليذرلا نم ةايح شيعي الجر
 يف اهثادحأ رجت مل ةديصقلاف كلذك .باقع نود ىرخأب وأ ةقيرطب

 كو E امطلا دلوراه .رصعلا كلذ ارتلكنإ يف امو ةيئان ام

 ىلوألا ةعبطلا تعيب ام ن اعر ؛ندنل نيد كحبصا ر رر اطفلو اخ

 نع تناك ىتل! ةديصقلا نأ اهدافم ةعاشإ ترس ماّيأ نوضغ ىف .لماكلاب

 (.اهبتاك 1ع ةريس لوانتت) ةّيئاذيريس عقاولا يف تناك «قساف ليبن باش

 كرتو «نورياب دروللاب ءاقتلالل عمتحجملا ةوفص تعفادت نآلا
 اذه اه ناف ند يف هتماقإ رقم رقم يف ةّيصخشلا مهتاقاطب مهنم ديدعلا

 لكشب ًاميسو ناك .مهتاعّقوت قاف هنأ ةبارغ يفكيو .مهلزانم ىلإ دّدرتلاب

 تضّوع وأ ىلع تطغ ءادوسلا هبايث .كالم هجوو دعجم رعش اذو «يناطيش

 باجعإلل ًاريثم ناك يذلا رمألا ءريثك ملكتي نكي مل .ةبحاشلا هترشب نع

 مون ضيفخ توصب كلذ لعفي ناك هّنِإَف ناک امدنعو هتاذ دحب

 ةهّوشم همدق تناك دقف) جرعي ناك .ع يسن صعب ةَيِرَدْرُه ةربنيو ًايسيطانغم

 ةعرص رخآ ىهو) سلافلا فزعب ًادبت ارت رتسکر وألا تناك امدنعف اذل ,(ةقلجخ

 ٌةرظن هينيع يف حولت امنيب ءًابناج فقي ناك هّنإف .(1812 ماع يف صقرلا يف
 هب تقتلا امدنع .نورياب ىلع لوصحلل ءاسنلا نونج نج .ديعبلا ىلإ

 ًامجان كلذ ناكو) ديدش ٍفنعب قدي اهبلقب ترعش اهّنإف يربزور يدياللا

 ةوسنلا تلتاقت .داعتبالل اهعم تّرطضا ٍةجردل (ةراثإلاو فوخلا نم جيزم نع
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 نعم 2 ةلأسم اهنا

 روعشلا :روعشلا نم

 نمت ديدعلا كلانه
 رنک فوح مهيدل

 نم اورمتغي نا نم
 ىلع ءام .صخش لبق

 سضخش ءلالا ليبس

 وأ «ءمهنع ًامغر

 وأ ,ةياغلل مهجهبي

 مهربخي ءاوسا وه ام

 اهنأب دوصحي ءايشاب

 ءايشأ ءامامت اهومهفي

 مهماكحا زواجتت

 مهتمكحو ةقبسما

 ةملكب «ةلوادتم ا

 ال مه ةف رتا
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 ءاورع نأ نوديري
 ءاوغإلا ّنأل اظن

 «مهتايدودحمب

 ضر تفي ين اإ دودح اب

 ةر عتسمو ةددحم اهنا

 9 ا . ۶ل

 .ةاجف اهحرت يرغم ا
 ءرم ا هبغر رش ءاوغ إلا

 «حاعجيو ر بغي نأب

 وه م ىلإ ذخأيو

0 

 .دعبأ

 «ينوبيس لييناد -

 يعاولا ريغ بح ا

 ًامجلم اناصح

 ىلع ضعي / ماكحإب
 هنانسأب ةميكشلا

 - قربلا لثم عفدنيو

 يفن كلذ عمو
 يخترب يتلا ةظحللا
 إف / «ماجنلا اهيف
 ةبصتنم ا هقنع تارعش

 نع فقوعي / «نيلت
 هنأ ول امك كارح ا
 بف خن تام

 «دويقلا ءازإ اييمض

 وه ام لك / يهتشنو
 فيك رظنإ) .عونم

 ناك هلأ ناک له .هلبق نم ةياوغللو ههابتنا لك احب ي

 ؟هتديصق لطبك «يّرس مثال ًافرتقم
 درول نبا ناك يذلا بمال مايليو ةجوز - بمال نيلوراك يدياللا

 يف اهتكل «ةيعامتجالا ةحاسلا ىلع ٌةقلأتم باش تناك  نروبلم يديالو

 دق تناك ةريغص ةاتف تناك امدنع .ٌةديعس نكت من اهسفن ةرارق
 رو رود بعلت نأ اهنم عفوي ناك نآلا .رفسلاو شاور «ةرماغلاب

 ةدحاو تناك نيلوراك يدياللا .اهبساني نكي مل رودلا اذهو .ةبّذهملا ةّياشلا

 خيش كلانه ناك هنإف اهتّدج نع ادعو ءدلوراه لفطلا اوؤرق نيذلا لئاوأ نم

 وهو ءاشع ةلفح يف نورياب دروللا تأر امدنع .اهرعاشم كّرح ةياورلا يف
 ةليللا كلت يفو ؛تبحسنا مث نمو هجو لإ تراك اهناف الا طاح

 ؛.هيلع فرعتلا رطخلا نمو يس .ٌنونجم» ءاهتلجم يف هنع تبتك
 «.يردق وه ليمجلا بحاشلا هجولا كلذو «تفاضأو

 نم .اهل ٌةأجافم لكش يذلا رمألا يلاتلا مويلا يف نورياب دروللا اهراز
 هلوضف راثأ دق اهؤايح ناكو «هنع دعتبت يهو اهآر دق ناك هنأ حضاولا

 نك يتاوللا تامحتتملا وأ تاّيموجهلا ءاسنلا نم فنأي ناك ذإ - همامتهاو

 ص فنأي هنأ اهب ودبي ناك يتلا ةقيرطلا سفنب «هيمدق دنع رارمتساب نيمارتي
 ىلإ ايموي دّدرتي ةزيجو ةرتفب كلذ دعب راصو .هحاجت كلذ يف امب يش لك

 عم بعليو ءاهسبالم ةفرغ يف سرلجلا ليطي ناك .نيلوراك يدياللا دنع

 ا تطغض .همويب موي ل اک يف بايثلا رايتخا يف اهدعاسيو ءاهدالوأ

 ةنعل اهّنأ تدب يتلا ةركبملا تاتيملاو «يساقلا هابأ فصرف :هتايح نع ثّدحتيل
 .نانويلاو ايك رت ىف هتارماغمو «هثرو دق ناك يذلا مّدهتملا ريدلاو «ةلئاعلا

 لفطلا ةايح هب تمسنا يذلا ةّيطوقلا نم ردقلا سفنب لعفلاب تمستا هتايح
 [ةيطوقلا] صصقلا نم عونلا اذهب اَدج ٌةهيبش تناك هتايح نأ يأ) .دلوراه

 ةقراخ وأ ةعشب ٍةرماؤم ليصافت هيف فّشكتت يذلاو ةماتقلاو ةباكلاب مسا

 (.مجرتملا :ةمّدهم ٍةعلقك لوزعم وأ ٌيفخ عقرم يف لا
 ذا كتا ةيآلا نكل .ماَيأ نوضغ يف نيقشاع نانئالا 3 لعفلاب

 دنع امهليثم ّلق ةسارشو ةيموجهب نورياب تقحال نيلوراك يدياللا نأ
 ةقرغم لئاسر هل تبتكو «هتبرع ىلإ تلّلستو مداخ بايث تدترا .تادقيسلا
 رودلا بعلتل ةصرف اهل تّنست «ًاريخأ .زازتعاب ةقالعلاب تهدزاو ءةفطاعلا يف
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 ورياب ادب .ةريغص ةاتفك اهم خا دوار احاضل يدل ميضعلا يسنام ورلا

 ناك .اهذض بالقنالاب

 راج تاقيلعتب موقي ناك . ةراقسا لالخ ةيلثملا

 ةعيبطب اهل فرتعا نألا د نأ هي اا

 نع نت ةقيرصب فّرصتيو «ةح
 E ةالابماللا

 ين هي قلت كراج اهقخ نم امو اهسأر رعش نم سيل ر ا
 رخا يف - (ةحيضغفا بلجت) يملا مامأ وس تافدصتب موقتو «عراوشل لا

 ار
 ةذع اهقفار كونج ىلإ تردحنا دمف «تهتنا 0 أ كورياب حضوأ نأ دعي

 .ةحيضفلاو يزخا نم ٍديزم بتجتل جراخ نإ ماف رمألا

 .تاونس

 معاشلا ةوعدب «رتسبو سمياج «نوریابل ميدق قيدص ماق 21813 ماع يف

 TT تليمجو ةّياش ةجوز رتسبو ىدل ناك .ةيفيرلا هتبزع ىلإ

 اذل - ةفيفعو ةئداه تناك هتجوز نکل «يوغمک نورياب ةعمسب ملعي ناكو

 عم نورياب ملكت داکلاب .نورياب لثم لجر ءارغإ مواقتس ديكأتلاب اهّنإف

 .رتسبو حارأ يذلا رمألا ,ةيواسم ٍةجردب هيف ٍةَمتهم ريغ تدب يتلا سيسنارف
 هعم اهذحو نوكت يكل تلاتحا نورياب ةماقإ ىلع مايأ ةّدع ر ورم قع اهنأ لإ

 نأ د تع ةأرمال ن کم فيك :ًالاؤس هتلأس ثيح «ودرايليبلا ةفرغ يف

 ىلع مشتحم ريغ ًاباوج نورياب شبرخ ؟اظحالم نوكي ال امدنع اذهب هربخت

 اكد ةريجو'ةرتفب كلذ بخيار ءانثأ الجخ رمح اهلعج قرولا نم ةعطق
 سيسنارف يدياللا هتأر كانه .ةعمسلا ءيسلا هريد ىلإ نيجوزلا نورياب
 ىّبح نينارهس ًالظ .ةّيرشب ةمجمج نم ذيبنلا برشي وهو ةنيزرلاو ةتمزتملا

 ًاَدج ًةفهلتم الإ نكت مل سيسنارف يدياللا نأ ادب دقف «نورباب عم .لبقلا
 ىنزلا فاشتكال

 ىلإ اتسوغوأ ةقيقشلا ريغ نورياب تحخأ تلصو «ةنسلا كلت سفن يف
 نورياب نكي مل .ةّيدام لكاشم نم يناعي ناك يذلا اهجوز نع دعتبتل ندنل

 - ةّيلكشلا ةيحانلا نم نيهباشتم اناك نانئإلا .تقولا ضعبل اتسوغوأ ىأر دق

 ةخسنلا تناك دقل ؛تافرصتلاو مالكلا يف ةزّيمملا ةقيرطلا سفن «هجولا سفن

 دقق .ةوحألا نبات طحت اهوحت هكولسو .نورياب دروللا نم ةّيئاسنلا

 ماما هع ا ينابملل

 3 درع ےس 1 1
 ةريثت مل .وبصسلا

PE FF 535 ُ  

 ىلا لای 3 يمص

 دنع تحل هيف رهدزي
 دل 7 فانا دوجو

 ؛كتجوز لامي نيا

 وه اهب / كفغش اهو

 ا انضرحي يذلا

 ىلحتت / اهنأ دب

 یتح ام ٍءيشب
 يتلا ةاحلا .كنرشا هلا ;zil ر

 ال اهجوز 7 اهسبحي

 اهو ًةفيفع نوكت

 نم . لقا فدم
 فوخا نوكي «هلجأ

 نم ربكأ ابذاج
 مرحلا بح ا .اهلكش
 مار اذه تيبحأ نإ

 .ةبوذع رثكأ -

 رك «ةاتفلا لوقت امدنع

 ال كلذف «. ةفئاخ انار
 ىلعج ىلإ الإ يةؤي
 .ابدجنم
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 «سنامورلا «ديث وأ 5

 نيرغ رتيب ةمجرت

 ةقحاللا لحارم ا ىف

 نوكي اه ع هن

 ا لكم ريغ
 اوكي نأ [ءاسنلل
 يلاتلاب يعلا ةلصلا

 مهناهذأ يف : تنوكت

 ةلطعنألا نيت
 ءيشلاو_ةيتسح ا

 نهنأ حضر «مرجم ا
 ةيحانلا نم ِتازجاع
 تار يل ا

 هده حبصت امدنع

 ةحومسم ةطشنألا
 اذه .فاطلا رحأ ىف

 ةبغرلا ردصم ره

 نم ديدعلا ىدل

 يذلا رمألا ءءاسلا

 يح نقي يجي
 ةيحرش تاقالعلا رثكا

 ؛تقولا ضعبل ٌةَيرس
 ةردقلا رهظم ردصمو

 ساسحإلا ىلع
 تاقالعلا يف يعيبطلا

 داعّتسي' نإ ام ىرخالا

 ةطساوب عنم ا طرش

 ريغ ةيمارغ ةقالع
 نعطتسي ذإ  ةيعرش

 اهاَيِإ ًالماعُم هلزنم يف اهلبقتساو «ةصقارلا تالفحلا ىلإ «حرسملا ىلإ اهذخأ
 او توتا ءاجعجألا اذ لعفلاب .لثملاب اهتلباق ام ناعرس ةميمح ةّيحورب

 .ةيدسجلا ةيحانلا ىلإ لّوحت ام ناعرس هب اهرطمأ يذلا

 دقف كلذ عمو «لافطأ ةئالثل اأو ةصلخم ٌةجوز تناك انزوا
 ؟كلذ نود لوحت نأ اهل فيك .اهب قيقشلا ريغ اهيخأ شرحت ت

 رحن هب ترعش مايه يا , نم ىروق' امايهو ءامهبم افغش اهيف كّرحي يذلا وهو

 اتسوغوأ عم هتقالع إف «نوريابل ةبسنلاب .اهجوز كلذ يف نمب «رخآ لجر يأ

 و 20 راص ام ناعرسو .هتريس اهب جوت يتلا ةئيطخلا مق تناك

 :ةقرعصملا مهلعف دودر ءازإ لعفلاب اجهتبم ناك دقل .هتلعفب ًةحارص قيل
 تحألا عم خألا حافس سوديبأس ورع ةاّمسملا ةيصصقلا هتديصق تذخّتاو
 ىتخأب ةّيسنجلا 0 : ةقالع نع نايرسلاب تاعاشإلا تأدب .اهل عوضومك
 نددشنا ءاسنلا ّنكل - ىقارلا عمتجما هينعجا .هلفطب ًةلماح نآلا تناك يتلا

 .قبس ٍتقو يأ نم ٌةَيبعشو ًاجاور رثكأ هببك تراصو «رثكأ هيلإ

 دق تناك بمال نيلوراك يديالل ًةبيسن تناك ىتلا كنابليم ًالييانأ

 دوبعم ناك امدنع 1812 ماع نم ىلوألا رهشألا كلت يف نوريابب تقتلا
 تيعقاولاو سفنلا طبضو لادتعالاب مست ًاليبانآ تناك .ندنل يف ريهامجلا
 ادبو .اهبذج دق ٌءيش هيف ناك نورياب نکل .نيدلاو ملعلا تناك اهتامامتهاو

 فشك أضيأ هتكل ءبسحو ًءاقدصأ احبصي مل نانثإلاف :ةلدابتُم رعاشملا نأ

 ىدحإ يف ىح جاوزلا اهيلع ضرعو ءاهب مامتهالا نم رخآ عون نع
 بمال نيلوراكو نورياب تلوانت يتلا ةحيضفلا مضخ يف اذه ناك .لحارملا

 رهشألا ربع دعب نع هتريس تعبت .دجلا لمحم ىلع ضرعلا ذخأت مل الييانآو
 دقف كلذ عمو .حافسلا نع ةجعرملا تاعاشإلا تعمسو «تلت يتلا ةليلقلا

 م هتفرعم َّنَأ ربتعأ انأ» ءاهيف لوقت اهتلاخل ةلاسر «1813 ماع يف تبتك
 ناب ةرطاخما يسفن ىلع بلجأ نال ةدعتسم يأ ةجردل ًاَدج هيف ٌبوغرم

 َّنأ تبتك ةديدجلا هراعشأ تأرق نأ دعب «.اهب عاتمتسالا لجأ نم ٌةثباع ىعدأ
 نوريابب ًاسوه يقنت تناك ؛.بح ةلاح يف انأ ينلعجي داكي بحلل هفصر»

 مّدقت 1814 ماع يفو ءامتقادص ادّدج .سرهلا اذهب عمس ام ناعرس يذلا
 يه تناكو ًاطقاس ًاكالم ناك نورياب .ةّرملا هذه تلبقف ؛ٌةيناث جاوزلا بلطب
 .هحلصيس نم
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 ةايح ناب زمأي ناك نوريابف .ةقيرطلا هذهب ربت مل رومالا نا نيبت

 .ةطلغ ناك هجاوز ن كردأ مسارملا دعب هّنكل «هحامج نم حبكتس ةّيجوزلا

 يف ةجيزلا تراهنا «.ًاناطيش تجّورت دق كأ نيفشتكتس نآلا» .ًاليبانأل لاق

 ايلاطيإ ربع رفاس .ةعجر ريغ ىلإ ارتلكنإ :إ نورياب رداغ ,6 ماع 0

 «حاقسلا ةّيسنجأ تاقالعلا  هتّصمب نوملعي اوناك عيمجلأ ؟نمزل نم ةرتفل

 ا تاج كاطيإلا ءاسنلا نکل .هتابییبح امهب لماعي ناتللا ةوسقلاو ةّيشحولا

 «ةيقارلا ةقبطلل نيمتني يتاوللاو ّنهنم تاجّورتملا ةّصاخو لح امئيح

 لك دادعتسا ىدم ةّصاخلا ٌّنهتقي رطب كلذب ِتاحّضوم

 .ةيلاتلا ةينوريابلا ةّيحضلا

 نوكتل نهنم ةدحاو

 موجهلاب مأق نم نك ءاسنلا ناف ةقيقحلا يف

 نيكسملا نم رثكأ ٌدحأ بسب ملو یلیش رعاشلل نورياب لاق املثم .(ةردابملاب)
 5 8 000 7 0 ا 4 1 . 5
 «.ةداورط برح ذنم صخش يا نم رثکا تبصتغا دقل انا وه يذلا يلاغلا

OST 

aا! وعدت ىتلا ةّوَقلا نکي نأ نهب ضَرَتفُي ناک  

 تفر 8 مهيد ناك طقف لاجرلا ؛ةراضخلا يف فرشلاو قالخألا

 ةيسفنل ًاتالفناو ٌهَيق هيقالخأ ال رثك دكأ رود نم كا نوكي دق . .ةريوشل لا مهعفاودل

 ةضورفملا ةّيعامتجالا دويقلا ءارو نماكلا ساسألا لاكش ام زيه ةأر ؛ (لقع)

 اسلا ىلع
 كلذ یف ءاسنلا تمهتلا دمتف «تبكلاو لملمتلاب ّنهروعشل ّة ةجيتن

 رود ءاسنلا اهيف بعلت تناك يتلا هّيط دعط وملا ةّيمارغلا صصقلاو تاياورلا ر صعلا

 رشلاو ريخا ىلع هر ,دقلا سفنب 0 اهيف ىلحتت تاک ىتلاو (ةرّماغملا

 ىلإ اهي: حرم ةروث ةرارش قالطإ ىلع تدعاس هذهك ب تک .لاجرلاک

 ٍليلق شيعل نقي نك يتاوللا ,نيلوراك يدياللا لاثمأ نم ِءاسن دنع ام دح

 ىلإ نورياب صو تاريشض تاب نهو نهيدل تناك ىتلا مالحألا ةايح نم

 ءاسنلا تابغر اهلوح روحمتن ىتلا ةرؤبلا راص .بسانملا تقولا يف حالا

 ناك ىتلا دودحلا دعب ام ىلإ باهذلا ٌنهتعاطتساب ناك هعم ؛اهنع رّبَعملا ريغ

 ضعبللو «ىنزلا ناك ضعبلل ةبسنلاب (معطلا) ءارغإلا .اهضرف دق عمتجما
 ريغو تاينالقع ريغ نحبصيل ةصرف وأ .ةّيسنامورلا ةروثلا ناك رخالا

 58 یار ٠ .حورلا 0

 مزاللا ل هرشلا نف

 ةايح ا يف ةيعوتمملا

 لتحي ءاسنلا ةيتسجا

 ةجاحك ناكما سفن

 ضيفختل لاجرلا

 . ..يسنجا مهعفاد

 نيمتني ىتاللا ءاسلا

 ىلعألا تايوتسملل
 ةفاقثلاو ةيكدم ا ص

 نكهشي ال داع

 ىلع مئاقلا رشح ا

 ةيسج ا ةطشنألا
 » راظتنإلا ةرتف لالحخ

 7 يلاتلابو

 طبارلا اذه نيستكي
 وه ام نيب قيثولا

 وه امو ,وًُظحم
 42-5 ےس ےل

 حجئاتنلا ه ...يسنج

 نم نامرحلل ةراضلا

 نوم اع حملا
 دقالعلا هيادب یک

 صقن يف ىلجتت
 لماكلا عابشإلا

 ةيغردل قلطي' امدنع
 ًاقحال نانعلا ةيتسنج ا

 نم «نكل .جاوزلا يف

 إف «ىرخأ ٍةيحان
 ريغ ةيتسدج ا ةيرح ا
 ىلإ دوهت ال ةديقفئا

 نم .لضفأ حئاتن
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 نأ تابثإ لهسلا

 اهعضي ىتلا ةميقلا

 تاجا ا ىلع نهذلا
 ٍلكشب طبهت ةيتسنج ا
 - نکی نإ ام يتروف
 ىلع لوصح ا
 .ةلوهسب ءاضرإلا

 نوكت تابقعلا ضعب
 رايقب وا ةيرورض
 ؛هاصقأ ىلإ ةوهشلا

 بقح لك يفو
 ال امدنع هنإف ؛خيراتلا

 ةيعيبطلا زجاوح ا يفن
 ةبغرلا ع ابشإ هجو يف

 موقت «بولطلاب
 ديش ةّيرشبلا
 نم ةيعانطصا زجاوح
 ةرداق نوكت نأ لجأ

 ع اتمتسالا ىلع

 قبطني اذه .بح اب
 م ألا نم لک ىلع

 تاقوألا يف .دارفألاو

 اهيف دجوت مل يتلا
 هجو يف قئاوع
 «يسنج ا ءاضرإلا

 رادحنا ءانثأك

 ملاعلا تاراضح
 بحل ا نإف «مدقلا

 س جلع خبصي
 مزاللا نم حبصيو

 تاحالصإب مايقلا
 هاجتالا يف ةيوق
 نأ لبق سكاعم ا

 نأب ةبغرلا  ةقيقحلل ٍءاطغ دّرجم تناك هحالصإب ةبغرلا) .تانّدمتم
 هذه يفو «تالاحلا e يف ناک دقل ٤ ًاهفطاع 0

Eلل  

 َنهتايح بلقي ًاضيأ هنكرت ااو «بسحو هيح يف ءاسنلا عقت مل دوا

 ةنمألا دويقلا ىلع ريصملا كلذ نلّضف .اهرّمدي ىّتحو لب «بقع ىلع ًاسأر

 .جاوزلل

 رشع نماثلا نرقلا يف ءاسنلا عضو حبصأ دقف ,ىرخأب وأ ةقيرطب
 جراخما وأ ذفانملا تشالت دق .نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب يف ًامّمعم

 تاقيشعلا تاسّسؤم «ةرذقلا ةسايسلا «برحلا لجرلل ءّيسلا كولسلل

 تاینالقعو تارّضحتم ّنكي نأ طقف ءاسنلاب ضرب ال «مويلاف .تاّيظحملاو
 5 ثيعلا يف ٍتابوعص نم ديدعلا يناعيو .ّيلج لكشبو ًاضيأ لاجرلابو لب

 ني للا بر يشم ذأ لافطأك عيطتسن .تاعّق ت وتلا هذه ىوتسمب

 هسرامي يذلا طغضلا تحت نكل .ًاعيمج انيدل ٌدوجوم تناج وهو «انتايصخش

 رشلا تاعزن جيردتلاب تبكن انف (انيوبأ ةغيصب ةيادبلا يف) عمتجما انيلع

 عمقن نأ مّلعتن انَلإف مجسنن يكل .انتايصخش يف كولسلا ءوسو نابصعلاو
 نم اءزج وا ةدوقفملا وا ةعئاضلا سفنلا نم اعون حبصت ىتلا ةملظملا انبناوج

 .بّزهملا انرهظم تحت ًانوفدم انلقعو انسفن

 يوفطلا ءزجلا  ةعئاضلا سفنلا كلت د ر نأ ارگ ارس ر
 دوشيعي نيذلا كفرا ٌكشنن نحن .ًامارتحا لقألاو ةرماغم رثكألا 6

 .ريمدتلا وا رشلا ضعب ر كلذ نَمصضت ول ىّتح «نيدشارك ةعئاضلا مهسفنأ

 «ةينات ةيحان نم .تايغرلا كلت ةرؤب «نورياب رارغ ىلع تع نأ عيطتست

 ىلع اهمدختست نأو ءةرطيسلا تحت ةيناكمإلا هذه ا
 بذج يف ةذخآ كلوح نم يتلا عونمملا ةلاه نوكت امنيب . . يجينا رتسا س

 الإو ًاريطخ كلارك ىلع دجال يف لاي نأ لواحت الف «كتكبش ىلإ كفادهأ
 ىّتح كرحس تحت نوعقي مهتاب رعشت 5 نإ ام وفا مهو لودعتبي فوسف

 نيلوراك يدياللا تدّلق امك ,كديلقتب اوؤدب اذإ .رثكأ نانعلا كل لطي
 «ةوسقلا ضعب EF دعبأ وه ام ىلإ ةبعللا يف ضما لكدنعف «نورياب

 قلطأ .ةجاحلا هيضتقت ءيش يأ وأ ءروظحم ٍطاشن وأ «ةميرج «مثإ يف مهطّرو

 حبصت ام ردقب ءرثكأ اهنع نورتعي ام ردقب ؛مهيف يتلا ةعئاضلا سفنلل نانعلا



 ٠ روظحملاو ةئيطخلاب مدلصا

 رع ناسخ قلق انوع قيرطلا فصتنمب كفقوت .قمعأ مهيلع كتطلس

 اميف ططشا .رهاظملاب ًاطرفم ًامامتهاو نوبكتري مه ام ظحالي ريغلا َّنأِب حيرم

 نك دن شتا ىلإ هلك تأ

 .عيمجلا بدجي طاطحنالا

 ءاوغإلل حيتافملا

 كولسلا نم عونلا اذه  دويقلا ىلإ نادنتسي (ةراضحلا) ةفاقثلاو عمتجملا

 دجوي ًامئاد نكل ماَيألا عم ريغتتو ةنرم دويقلا هذه .لوبقم ريغ كلذ «لوبقم
 .هنم فاخن يذلا رمالا ءةعيبطلا ةّينوناقالو :ىضوفلا وه ليدبلا .دويق كلانه

 عون ٍّيأ اهب ُضَرفُي يتلا ةظحللا يفف :راوطألا ةييرغ ٹاناویح انتكل

 ديري ر ىلع نيتلوضف , حبصن انتإف «(ًايسفن) ًايونعم مأ ايدام ناكأ ءدويقلا
 وه ام فشتكي نأو ءدحلاو ديقلا كلذ دعب ام ىلإ بهذي نأ اتم مزج

 .عونمملا

 «ةباغلا ىف ةنّيعم ةطقن ءارو ام ىلإ بهذن الأ ءلافطأك انربخأ اذإ

 قوعي ٌدودحلا نم ٌديازتم مک .طبضلاب بهذن نأ ديرن ثيح وه ناكملا كلذف
 بيذهتلاف .ةداعسلاو بيذهتلا نيب ام لاح ةّيأ ىلع طلخت ال .اهلقثيو انتايح

 بناجلا فشتكن نأ انل فيك .ةبوغرملا ريغ تايوستلاو طابحإلا يطغي
 ؟ذبنلا وأ باقعلا انسفنأ ىلع بلجن نأ نود انتايصخش نم (ملظملا) يّرسلا
 بنذلاب ًاروعش دباكن نحنو ًانايحأ ظقيتسن .انمالحأ ىلإ بّرستي بناجلا اذه
 يف نولمتعيو نولوجي نيذلا دّمعتملا ىذألاو «ىنزلا :حافيلا ةميرجلا ءازإ

 نكل .كلذب اناوس ٌدحأ ملعي نأ ةرو ورضلا نم سيل هلأ كردن نأ ىلإ ءانمالحأ

 موختلا اوفشتكيل ةصرفلا مهيدل نوكيس كعم هّنأب ساسحإلا سانلا طعأ

 نع اوسّقني نأ نوعيطتسي كعم هّنأو «لوبقملاو بّدهملا كولسلل ىوصقلا
 ةمزاللا تامّوقملا اهدنع قلختسو ءاهيلع روجحملا مهتاّيصخش نم بناج
 .يوقو يتيمع ٍءاوغإل
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 ةميقلا ةداعتسا نكمي

 يت تحلل ةيفطاعلا

 :ديورف دنومغيس -

 ىف ثالاقم:

 ات هرركف
 ةيئاسنج ا
 بحل ا ايجولوكيسو

 ريقير نوج ةمجرت

 ىتلا ةقيرطلا ىه هذه

 ١ ديكسلا ب للح

 فقوم ريلكو م
 ءازإ لاجرلا

 بح ال» :تاسموم ا

 ةفوغشلا ةسموم ا

 «ةعشنتلا ةنسح نكلو

 ٍقأرما نم هجاوز الو
 نأ نکی ءاهمرتحي
 سموم ا احم لحي
 ناويحلل ةبسنلاب

 كلت يف يرشبلا
 ةرحبلا تاضحللا

 نأ ىهتشي امدنع

 دود رد ا

 هتناكم ىلع روی نأ
 َءيش 1 . ةيعامتج الا

 لحم لحي نأ نکی
 ةييرغلا ةعتلا هذه

 نوكب ةيوقلا نكلو
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 لوق ىلع ارداق رم ا
 لك لعفو يش لک
 ناك امهم ی

 ارث وأ اسد
 يأ نود ةيرخسلل

 «ءازج نم بفوخ
 .ةيلوؤسم وأ «ةمادن

 دس ةلماك تروم هن
 را قا

 هذه يف ناطيشلا

 يتلا ةمئاقلا ةفطاعلا

 يف ريلدوب اهنعربع

 سموم ا لثمت» .هرعش

 انتايئوؤسم عضو نم
 «. ايناج

 بح ا «نوتبإ انين -

 نويتسنرفلاو

 يضمن بولقلاو نيعلا

 لوط ىلع ةرفاسم
 ائاط يتلا تاراسم ا

 ؛ةريسما مهل تبلج
 يأ لواح اذإو
 دسفي نأ صخش

 ودعي نلف «مهنبعل

 ی و اغ وتل ل ا ىلإ باهذلا كيلع نوكيس

 يف ع ءعيصتست .مهل همدقت ام ةّيعقاو نم نايت اتىم ةيئاوغإلا ةَرَمْلاو ةمدصلا

 نا ري دق ا تیا ىلإ باعذلل ىح طغضت نأ «نورباب لثم ؛ةنيعم ةلحرم

 عبي نورعشي دف «ضححا لوضفلا نم عفادب كوعبت اذإ .هيلإ باهذلاب

 بعصا نم هنأ 'ودجي ىّتح كرشلا ر نإ ام نكل ءدّدرتلاو فوخلا

 حبصي ىتح هاطختتو ًادح كهتنت نإ ام هال «كتمواقم
 محرت نأ بعصلا س

 هدم .فقوتي ىتم ملعي الو ىديزملل ًابلط خرصي ناسنإلا .هيلإ
 كا هيل

 .فقوتلل تقولا نيحي ىتم

yTفود <  

 قده ةجورتملا ةأرلا وأ جوزتملا لجرلا لعجي ام كاذ .مهنم ٌبناج هيف بغرب

 حروج ناك .مظعأ ةبغرلا تناك ءاعونمم صخشلا ناك املك .ةّذللا هذهب

 نبا ريثأ مث نمو :ةيادبلا يف لوألا سياج كلملا ريثأ ماهغنکی لريإ «ریلیف
 يف 21625 ماع يف .ادبأ ٌءيش هنع عئمي مل .لّوألا زلراشت كلملا ءسمياج

 يذلا ام .سئاي لكشب اهبح يف عقوو نآ ةليمجلا ةكلملاب ىقتلا ءاسنرفل ٍةرايز
 ناك ؟ةهانم ٍةَرَق ةكلم نم «لانم دعب رثكأو ٌةلاحتسا رثكأ نوكي نأ هنكمي

 ةكلملل ةمّرحخا ةعيبطلا ّنكل ؛ىرخأ ٍةأرما ةيأ ىلع ًاييرقت لوصحلا هتعاطتساب
 الملا مامأ اهليبقت ةلواحم لالخ نم هدلبو هسفن جرحأ نأ ىلإ ؛لماكلاب هتبهلأ

 ودبت كسفن لعجت نأ ام ٍةقيرطب كيلع «بوغرم عونمملا نوكل أرظن
 ولس يف طرخنت نأ يه اذه لعفل ًابخصو ًةجامس رثكألا ةقيرطلا .ًامّرَحُم

 «هیشاحت بجي ٌصخش تنأ ًاًيرظنف :عتلر ركل نيا ةلام كني نا أش ب

 .نيلف لوريإ 0 ازا ناك كاذ 00007 ٌيوغم تنأف المع اأ

 a ا ا u ۽ يشب ا ناک تکل ر

 ,x .ةهوبشملا ةطشنألا عاونأ لك يف حماجلا هبابش لالخ طرخنا

 هتعمس ىلع ٌةّيدبأ ةمصو يهو «باصتغا ةيرجب مهنا دق ناك يضاملا ن نرقلا

 نيب هتّيبعش ةدايز ىلإ الإ ٌّدؤت مل ةمهتلا هذه نأ الإ ؛ًيرب دج هنأ نم مغرلاب

 3 سفن كيدل درت (همّحض) ملظملا كبناج ىلع دّدش .ءاسنلا
 ام ىلإ لغوتلاو يضملا ينعي كعم طارخنإلا نإ كفادهأل ةبسنلاب

 ةينستلاب .مهنارقأ ءازإ عمتجملا ءازإ - لوبقم ريغو ٰيَقُس ِءيش لعفو را

 .معطلا عالتبال (ٍفاك) ٌببس كلذ إف ديدعلل



 ٠ه روظحملاو ةئيطخلاب مدطصا

 يف يك ازانات ورشي اھت يتلا ةكر حتما لامرلا ةياور يف

 للملاب «مرتحم ماحم ةجوز يهو «يشتويكاك وک ونوس رعشت 21928 ماع
 ةبلاطب ةنتتفم 2 دجب «كلانه .تقولا لتقل نونفلا يف ةرود عبس نأ رّرقتف

 يشن ويك اک ٌرطضت 7 .اهيوغت مث نمو ءاهقداصت ىتلا كاملا وك ريك هلم

 ها لالا ا لا
 ةطشنألا عاونأ عيمج يف جيردتلاب وك وستيم اهطّروت .ةّيرسلا امهتاءاقل نعو
 :راوطألا تبرع باش عم فارطألا ةيالل بح ةقالع كلذ ىف امب ءةنئاشلا

 اهاّدحتت ءام ٌةمرحم ٍةذل فاشتكال يشتويكاك اهبف قاسُن ٍةَرم لک يف
 اهنا فرغت دا مدنلاب تو يشتويك اك دّدرتت .دعبأف دعبأ لغوقتل وك و ستيم

 اهفرحتل اهرجض راتوأ ىلع تبل دق تناك ةيناطيش ةباش ةيوغم نئارب نيب
 ةدايق عابّتا نع اهسفن عنمت نأ عيطتست ال اهنإف ةياهنلا يف نكل .اهللضتو

 بذجنت ام دّرجمب .ديزملاب بغرت اهلعجي يكاهتنا لمع لكف  وكوستيم
 .يكاهتنالا كولسلاب كوهاضب نأ ىلع مهاّدحت ,عونمم وه ام ءارغإب كفادهأ

 الإ يّدحتلا ةّرق نم ديزت الف ءطبب هب رس .وغم ٌءيش وه يّدحتلا نم عون يأ
 كرحس تحت اوحبصي نأ دّرجمب .كل مالستسالا تامالع اورهظي نأ دعب

 يذلا فقوملا ةلزعو جرح ىدم ىتح اوضحالي اودوعي نلف «كناطلسو
 و

 علو هيدل ناك «ويلشيار قودلا «ميظعلا رشع نماثلا نرقلا عيلخ
 مهتطاحإ لالخ نم ءاوغإلا ةذح نم ديزي ناك ام ابلاغو تاعفايلا تايتفلاب

 ٍفعض نم ديدحتلاب ةئشانلا ههاحت يناعت يذلا كولسلا وهو يك اهتنا كولسب

 اهجردتسيو ةاتفلا تيب لخديل ةليسو دجي ناك «لاثلا ليبس ىلع .صاخ

 نالبتي امهو ماعطلا ةرجح يف نيسلاج اهادلاو نوكي نيح يف ؛اهريرس ىلإ
 ىلع اناک ول امك فرصتی ناك نايحألا ضعب يف . ةبسانملا نياوتلاب لكألا

 ةشعرلا (ةذح) عقو نم ديزي يلا بعرلا كلذب ًايفضُم ءافَضَتكُي نأ كشو
 دض ةاتفلا ضّرحي نأ لواحي ناك «تالاحلا عيمج يف . .لامجإلاب ةراثإلاو

 وأ مهتَمرت وأ ةينيدلا ا نم ةيرخسلا لالخ نم كلذو ءاهلهأ

 ٌرعألا ميقلا نم لاني وأ مجاهي نأب تناك قودلا ةّيجيتارتسا .عرولا مهكولس
 ىدل ادق وأ اح لنت يتلا ميقلا ةّضصاخو 5 مهيدل اهنمثأو هفادهأ ىلع

 ؛يوغملل عفن تاذ هباش امو ةّينيدلاو ةّيلئاعلا طباورلا نوكت عفايلا صخشلا

 نكمي ةّيجيتارتسالا ّنأ الإ .اهّدض اروثيل ببس ىلإ نوجاتحي داكلاب نوعفايلاف
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 رثكأ مهلعج نع

 مدعي .اهب أقلعت
 ناك اذكه ...هللا

 ناتسيرت عم لاح ا

 ام درجم .دلورياو

 «مهنابغر اوم رح

 ى اتمنسالا نم اوعبمو
 نم ضعللا مهضعبب

 سيساوب ا لالحن

 مهنزف «سارتح او
 .ةدشب نوناعي اودخأ

 ةبغرلا تراص

 لكشب نالا مهبذعت

 وحن ىلعو «يڏج

 يذ نم ريثكب ًأوسأ
 ةجاح تحبصأ ؛بف

 رثكأ ر خآلل مهدحأ

 يأن م احا إو اماليإ

 ٠ .ىلضم فو
 ريثكلاب نمقي ءاسلا

 طقغ ءابشألا نم

 يتلاو «ةعونم اهنأل
 نإ اهنلعفيل نکی مل
 ..ةعونم نكت مل
 ةيرح ا ءارح حنم ابر
 لكب ديرت ام لعفتل

 راهزألاو رامثلا
 تناك ينلا تانابنلاو

 ءانشساب «ةنحلا يف

 ىتلاو ءطقف ةدحاو
 تحن اھم نم اهعنم
 ةبوقعلا ةلئاط

 تذخأ ...توم اب
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 رمأ تصعو ةرمثلا

 نآلا ىنتكل ...هللا

 ا دقتعأ

 ا رک ل هزم
 نكت مل ول ادب اذه

 نوف ديرفتوج -
 لاتسیرت 2

 يف سبتقم «دنوزياو
 ناسرفلا بح بانك

 ايردنال تاديتسلاو

 زنيكبوه

 ءاقدصأ نم دحاو
 نريتش دلوبويل ديتسلا

 نكسم رجاتسا

 ثيح تؤم نييزاع

 هتجوز لبقتسا
 اهل مّدقو «ةقيشعك

 يتبلاو يلاغتربلا ذيبنلا

 لك ربتخا»و روف
 ةغدغدلم ا ةراثإلا

 نريتش ربحا «.ىنزلل

 ًاساسحإ ناك هنأب

 ثي نأ ًاليمج

 بح ا .نوتبإ انين -

 نويتسنرفلاو

 ةميق لكل هلل :هرمع نع رظنلا ضغب صخشلا ىلع كلذ نم مغرلاب اهقيبطت
 هر ی م فانك ار ك علا وا و ف وا
 :ويقلا كلت هزظق

Eةمرتحم ةدّيسك سبلت ةسموملا تناك .ةضهنلا رصع ايلاطيإ  

 عم تار ضنلا لدابت نم لجران ةراثإ رثكأ ٌءيش نكي مل .ةسينكلا ىلإ بهذتو

 نارق .هتنئاع .هتجوزي ًاطاحم ناك امنيب ةرهاع اهنا ملعي ناك ٍةَأرما
 ضنا ةكلمم ءملظملا هبناج هيدل ميق ةموظنم وأ نيد لك .ةسينكلا ىلوؤسمو

 نوتبعي مهلعجإ :كفادهأ ظغأ .همرحيو هرظحي ام ّلك نم نّوكملا هملاع وأ
 نم مغرلاب ةيحطس نوكت ام ًابلاغ يتلا يل اعلا مهميق كهتني ٍءيش ياب

 .جراخلا نم ةضورفم اهنأل ًارظن «ةيفطاع اهنوك
 د ٌعاوغإ لاجرلا رثكأ نم ٌدحاو

 :نيّقش تاذ تناك ءاسنلل هتيذاج لا (رطخ) ديعو مساب فرعی ناک

 بناج ىلإ ًاضيأ ُعِملُي ناك هتكل ءًالماجمو ًاقيقر نوكي نأ هتعاطتساب ناك
 00 لكشب ًاحقوو اع رج نوكي نأ هنكمي ناك ةظحل يأ يف .ةوسفلا نم

 ا مالفألا ةعانص رود تمخض ءيا ضعب ًافينع ىّتح

 هاب ةيفحصلا ريراقتلا ترس امدنعف  اهتعاطتسا ىصقأب ةجودزملا ةروصلا
 تلغتسا دقف «لاثملا ليبس ىلع «هتجوز ةلماعم ءيسي ناک

 (امثآ) ًاتکاھتنا ًامئاد ودبيس ؛قيقرلاو فينعلا نم «ثّنوملا نمو ركذملا نم
 نأ عقاولا يف هنكمي نكل ءاقيقرَو لونج نوكي نأ لاب ضر .ًاباذجو

 مّدهي يتلا ةقيرطلاو ءبحلل لمتحملا فنعلاو ؛ةرّمدمو ةفينع فطاوع قلطُي

 بناجلا براق .انبذجي ام طبضلاب امه «ةداتعملا انتيقطنمو انتفاصح اهب
 ةقيقرلا كلاعفأ ىلإ ةوسقلا نم ةحسم ءافضإ لالخ نم سنامورلل فينعلا
 .كنئارب نيب فدهلا نوكي امدنع «ءاوغإلا نم ةريخالا لحارملا يف ةضاخو

 نيب طوسلا مدختستف علا أجلت تناك اها زيتنوم الول ةيظحملا نع فرع

 لكشب ًةيشحو نوكت نأ مولاس ۔ سایردنآ ول عسوب ناكو ىرخآلاو نيحلا
 ها هدر اب حبصتل بلقنتو «ةّيجانغم ًاباعلأ بعلتف ءاهلاجر عم يا

 ةقالعل | .ديزملل الط نوعجري اهفادهأ لعجل الإ اهتيشحو ٌدؤت مل 006

 .ًاميظع ًايكاهتنا (اقاتعنا) ًاررحت لمت نأ نكمي ةيشوزاملا
 رثكأ هريثأت ناك ې ورشم ريغو مّرحم هّنأب ساسحإلا كؤاوغإ دلو املك

 ليتنا فلودور ° نيرشعلا نرقلا ىف

 هذه دي

 جیزم .ةّصقلا هذه ت



 تورطاشتي اعف هرجا نم اغ نوبكتري مهتاب روعشلا كفادهأ طعأ .ةّوَق

 عش نافرعت اهيف امتنأ نانوكت ثيحب ةماعلا مامأ تاضحل قلخإ .كعم هتاعبت

 دشا اهفرعي ال ٌتارظن و تارا نوكت دق انيك نوطيحا كئلوأ هفرعي ال

 صم ناک سيسنار ف يديالل يئاوغإلا كورياب بدذاج .ريس و 5 لامك ريغ

 بح ةلاسر تّقلت :لاثملا ليبس ىلع .هدوجو كلو اهجوز برقب مي

 ةياور ب :سناهوج .اهيدترت يتلا ردصلا ةلاّمح يف ةأبحم نورياب نم
 هباشلا ايليدروك ءهفده ىلإ ا ا «يوغم تايّموي دراجيكر يك نيروس

 فشكت نأ عطتست مل ؛اهناداترب امهالك ناک را ل حا

 ع ميدقتل ٍدئدنع رطضتس اهنأل هلم تناك ين نيرخآلا فويضلل

 اد اش الملا ماما اهل لوقي ناك هلأ اضنأ نكمل م تاع ورشا تازيضفتلا

 لك .هلئاسر ىدحإ يف ٍءيش ىلإ ريشي ناک هنوك ءاهل ةبسنلاب صاخخ ىنعم
 وأ كرتشم س دوجوي ر وعشلا اهئاطعإ e فاضأ اذه
 ءألملا مامأ هذهك روت ل | نم .فرَتقُم بنذ یتح

 .ملاعلا دض ؤطاوتلابو e ٍءيشب طّروتلاب ًاساسحإ قلختف

 ىهتنم ىلإ ناروهشملا ناقشاعلا ىصي :دلوزيأو ناتسيرت ةروطسإ يف
 .اهوقرخ يتلا تامّوحملل ةجيعت طبضلاب كلذ ناكو جاهتبالاو ةداعسلا

 ناتسيرت .ةجّورتم ٌةأرما ًابيرق حبصتسو ؛كرام كلملل ٌةبوطخم نوكت دلوزيآ
 يف هابا لداعي يذلا كرام كلملا ةمدخ يف لمعي ٌبراحمو صلخم بات وه

 هذهل ناك .بألا نم سورعلا ةقرس ةغبصب ةغوبصم اهلمكأب ةقالعلا .نسلا

 يف َبحلا موهفم صلت وأ لمت اهنوك روصعلا ربع لئاه ٌديِأت ةروطسألا
 دودو «تابقع ا aa 2 ؛يبرغلا مل ملاعلا هلك م

 ىلع دويقلا ةلازإل دهجلا ةياغ نيلذاب سانلا نوكي دق نهارلا انملاع يف

 ىوس يّدؤي ال كلذ ّنكل ةّيرح رثكأ ءيش لك لعجلو ءيصخشلا كولسلا
 لاخدإ ديعتل كعسوب ام لعفإ .ًةراثإ لقأو ةبوعص رثكأ ءاوغإلا لعج ىلإ
 ال .ئسفن رّوصت وأ مهو دّرجم كلذ ¿ ناك ول ىتح «ةميرجلاو كاهتنالاب روعشلا

 نيناوق ءاهب أهل ةيعامتجا فارعأ ءىطَحَتْل ٌتابقع كلانه نوكي نأ نم دب
 ًاددع ضرفي لهاستلا عمتجما َّنأ ادب اذإ .ءاوغإلا مامتإ نكمي نأ لبق ؛قرخت
 ,دويق كلانه نوكيس ًامئاد .اهنم ديزملا دجوت نأ كيلعف ؛دويقلا نم ًادودحم

549 



 ءاوغإلا نف ٠ 550

 يتلا ءايشألا  ةّيكولس ريياعم «(دقنلا قوف صاخشأ ىنعمب) ةسّدقم ِتارقب

 .روظحمو يک “>| اهتنا اهننأ وه امي مادطصالل ةمئاد ةريخذ لكشت

 امامت عقت يتلا ةباغلا ىلإ اولخدي الأ لافطألا نم بلطي .ةباغلا :زمرلا

 ةيرب دزجم اهنإو «نوناق دجوي ال كانه .مهلزنم ةنمالا دودح ا ءارو

 ةماظلاو «فاشتكالل ةصرفلا نكل .نومرجمو «ةيتشحو تاناويح

 ا ليحتست ءابشأ يه ةروظحم اهنأع قاوو «ةجردتسم ا

 ولا يف اويغري ىح «لخادلا يف اوحبصي نأ امو

 ناف كفا

 بالقنالا

 نمض لظت نأ وه (اهيلع بالقنالا) تاروظحماب مادطصالا ضيقن
 .ةياغلل رتاف ءاوغإ ىلإ ةجيتنلاب يدوي فوس اذهو .لوبقملا فّرصتلا دودح

 ريغ اا نأ هو نعل وه قودي اه دا لولا نعت دارنا سنا ركل
 لكشب ٌةباذج نوكت نأ نكمي ةيناحورلا نم ةلاهو «ةّقرلا ءةبيطلاف ؛بّدشملا

 صخشلا .اهسفن ىه ةبعللا ّنأ ظحلإ نكل .ةردان ٌتافص اهنأل ًارظن «لئاه

 عمتي عمتجملا اهضرفي يتلا دودحلا نمض يناحورلا وأ بطلا وأ فيطللا
 «يدناغ هابشأ  ىدم دعبأ ىلإ نوبهذي نيذلا كفاوأ نإ .فيعض بذاجب

 رهظ يذلا ,ةّيسودنهلا ريطاسألا يف ونشيف هلإلا ىلإ ةبسن) نوتترومانشيركلاو
 نم وع a :ةيغاط كلم نم مهصّلخيل انشيرك مساب رشبلا نيب

 نوصلختي امو ؛يناحور ٍةايح ترابا ع تس نوعفادي ال , مه .اننووغي

 ةيدهزلا مهتاّيلاثم اوشيعيل ةّيصخشلا ةحارلل ةّيداملا لئاسولا لك نم امامت

 «لوبقملا كولسلا نوكهتنيف ءدودحلا دعب ام ىلإ نوبهذي ًاضيأ مه .ةيكشنتلاو

 هذه ىلإ عيمجلا طتشا اذإ اعط و ةردأن :بعصلا نم هلأ دمت تاعا نال
 مارتحا نم ةوطس وأ ٍةَوَق يأ ىّنأتت ال ءاوغإلا يف هنأ هيف بير ال ام .دودحلا
 .دويقلاو دودحلا
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 ةيحورلا تايزغملا مدختسا

 كوكش هيدل عيمج ا

 مدعب روعشلل هصخش يف نماكمو
 لاح يسم ايش ا ا نانألا

 اذإف .مهتيئاسنج لايحو اهتميقو مهسفنب مهنايإ
 لكشب ةيدسج او ةيدام لا ةيحانلا بطاخي كءاوغإ ناك

 كفادهأ زعجتو كوكشلا هذه ريثت 7 كنإق يرضخ
 كرديو ا متفرع لابو مهيدل فصلا ناو یر عاش

 مهن هلق نع 31 مهجردتسا كلذ نع اض وغ .نطاوم ا هذه

 مهلعج لالخ نم كلذو «نامألا م ادعناب مهروعشو مهسفنأب

 «عيفر ينف لمع ءةينيد ةبرجت ر ماس ِءيش ىلع ن او زکر ی

 ؛ةيكئالما كتافص ىلع دكأ . رارسألاب ةغكلاو ةضماغلا ءابشألا
 ثدح الا ءايشألا ءازإ ىضرلا مدع نم ءاميس فلک

 حوض < كطبرت يقل لا ةيفخلا طويخلا :ردقلا «موجنلا نع

 ديم ريغو فيفخ دار و بدها .ءاوغإلا

 كئاوغإ رثأ قمع .ُيِجور ميدس يف فراغ هنوك
 داح الاب ةهيبش ودبت ةيسنج ا هتورذ لعجب

 و کور ناب يحورلا .نیسمن 0



 ةدابعلا عضوم

 تانيعست لاوط ةجّوتملا سيراب (ةيظحم) سموم ىجوب يد نايل تناك

 ريغو ًاديدج اعيش تناك .اهدتونغو .قيهألا اهب .رشع عساتلا نرقلا

 «لاح هيأ ىلع .دقعلا رخاوأ يف .اهب راثثتسالا ىلع لاجرلا سفانتف «فولأم

 ةلاسر يف تبتك «4ةميقع ٍةايح نم اهل ايو .هتمرب رمألا نم تمكس دق تناك
 «تاقابسلا ؛نولوب يد اوبل! هزتنم ؛نيتورلا سفن ًامئاد» .اهئاقدصأ دحأل
 ةيظحلا قهرأ ام رثكأ «؟ءاشعلا :هفات موي لكل ةياهنكو ؛بايثلا بيرحت

 اوعس نيذلا لاجرلا اهيبجعمل مئادلا مامتهالا ناك قالطإلا ىلع اهرجضأو
 ةّيوننألا اهنتافم راكتحال

 ريع هج eS يف نك رت نايك عننا 1899 ماع نا عقرب مني يف
 000 ءانثأ اهل هيت مهتاعتق لاجرلا 3 دقف «ةداعلاك ندوب يد اوبلا

 هناا رح ىلع اهتذخأ خالا وأ اهذخأ نيبجعملا ءالؤه دحأ نكل

 نايل تمستبا 0 ةقيدحت اهتطعأ دق تناك ءرقشأ ٍليوط رعش تاذ

 .لباقملاب تنحناو تمستبا يتلا قأرملل

 ةيكيرمأ ةَباش نم راهزأو ٍتاقاطب ىّقلتت نايل تراص ماَيأ ةّدعب كلذ دعب

 اهندفل نع و تلا یر ی ا نيرخفلاو او نع كب
 نايل تماق .ادعوم تر «نولوب يد اوبلا ىف ءارقشلا ةبجعملا اهنأ ىلع

 تناك :ةيلستلا دصقب ةريغص ٍةحزمب مايقلا تررق اهتكل «ةرايزلل يلاتان ةوعدب
 ةمتعملا اهمون ةفرغ ىف اهريرس ىلع ىقلتستف ءاهناكم ذخأتس اهل ٌةقيدص
 ةا ةعاننلا فلانا كلمو را لد خم نايل نوكت انثي
 ريرسلا مامأ تعكر .راهزألا نم ٌةقاب تلمحو ةّيسنرولف ٍةفيصو بايث تدترا
 ري مل .وكيليجنأ ارفل ةحولب اهاَيإ ٌةهبشم ءاهئارطإو ةيظحملا ديجمتب تأدبو

 ارداق نوكت ن 1 1

 بعت نأ ىلع امئاد

 نأ يرعب فن بح نم
 ج ىضمأ

 انمايا رحنا لثم كيمدق
 نم كيمحا نا .ةيوس

 ةليخنلا تاياغلا ةهلا

 صخشلا لوک 1 یک

 كيمري يدلا ديحولا

 نم ریرس ىلع
 كدجولس ... بلاحطلا

 ادّدجم ًاضعب انضعب

 «سوبزل ةريزج يف
 :قسغلا لحي امدنعو

 ةباغلا يف لغوتنسف
 قرطلا عيتضن يكل
 اذه ىلإ يذؤت يتلا

 انليخنأ نأ ديرأ . نرقلا

 نيدلاخ ا ةريزج يف

 .هده ةروحسُما

 ًةليمج اهنأ روصتأ
 :ىلاعت . ةياغلل

 كئلوأ كل فصأس



 ءاوغإلا نف ٠ه 4

 نم نيفهر ا جارزالا
 نع /ديعب و «ثانإلا

 ءاهتبلجو ندا

 ام ٍءيش لک یسننس
 .لامج ا فالح ادع

 ةلاسر «ينراب اب يلاتان -

 «يجوب يد نايل ىلإ

 ىلاتان ملاع هي وخ

 «نولاش ناج ینراب

 وکر اب لوراك ةمجرت

 ىتلا «ةبيهرلا ىلاتان

 بهنت نأ تداتعا
 يلاتان .بح ا ضرا

 نم ةباهما «ةلئاهلا

 اهتيئاوغإ ةمواقم
 ءرم ا ةعاطتساب ناكو

 لأ فيك یری نأ

 نيلختي تك ة
 نهجاوزأ نع
 نهلافطاو نهتويبو
 ةرحاسب نفحليل

 ةيقيرغإلا سوبزيل
 تلف ه .هذه
 ؛راعشألا ةباتك يلاتان

 فيك

 يدسج ا نوي ام جرحت

 امئاد تماع

 .يناحررلاو

 «نولاش ناج

 ملاع :ةيوغل كفصو

 ميلا مهدحأ كحض توص عمست نأ لبق أّدج ٍريصق ٍتقو ىوس

 Ts يل عج يلا زل نيو

 0 نأ كود حضاول لا نم نكلو A هجو اهيدل ةيظحملا

 نک اس نقلا حابص يف يعجرإ» «مدنلا نم عفادب نايل اهل تسمه

 (.يدحول

 .هح هر يب

 .بوثلا سفن يدترت يهو يلاتلا مويلا حابص يف ةباشلا ةّيكيرمألا تنأ

 ىقبت يكل اهتعدو ءاهترضح يف نايل تحخرتسا ؛ةايحلاب ةمعفمو ٌةفيرظ تناك
 يتلا تارهوجملاو «بايثلا ءدّقعملا جايكاملا - يحابصلا ةيظحملا سقط ءانثأ

 تقازت تناك امن اتا تو . يجراخلا ملاعلا ىلإ هججوتت نأ لبق اهيدترت

 فایر و لمح سناك نايل: در لاا دی تناك اهنا :لالخإب
 ىلإ نايل تعبتف «ةمداخلا وأ ةفيصولا رود يلاتان تبعل .قالطإلا ىلع اهنايح
 ا ربع ةداتعملا اهتهزن يف اهتقفارو «ةءانحنا عم بابلا اهل تحتف «ةبرعلا
 ؛ضرألا ىلع يلاتان تعكر ىتح هزتنلا لخاد اوحبصأ نإ ام .نولوب يد

 تناك ًاراعشأ تلت .نايلل هيت مهتاعبق اوعفر نيذلا ةّراملا رظن تفلت ال ثيحب
Eةنهملأ نم اهذاقنإ نأ تربتعا اهّنأ ةيظحلا تربخأو «ن  

 .اهل ةلاسر وأ ةّمهم ةباثمب اهيلإ تطحنا دق تناك يتلا ةخسولا

 يهو درانرب ةراس ىرتل حرسملا ىلإ يلاتان اهتذخأ ةيسمألا كلت يف

 - تلماه عم ىهامتت اهنا نايل تاريخا ADE !الخ .تلماه رود يّدؤت

 لاجرلا دادبتسا اهل ةبسنلاب ناك يذلا  دادبتسالل ههرك 2 وها هشطعت

 راهزألا نم لصاوتم دنس ناب: تقلت: كلت ىتلا ةليلقلا م ألا لالخ .ءاسنلاب

 تراص جيردتلاب .اهفرش ىلع تبت عشأ نعضت تايقربو «يلاتان نم
 ٍتاسمل عم «(يدسجلا) يّداملا عباطلا ذختت ةّيليجبتلا تارظنلاو تاملكلا

 هلبق "1 ل را «ةتبر مث نمو «هيضرع

 ةرضاح يلاتان تناك امنيبو «حابص تاذ .لبق نم اهتربخ دق نايل تناك
 صيمق علخت نايل تناك امنيب .ًامامح ذخأتل نايل تّدعتسا «ةمدخلاب موقتل

 لتقت تذخأو ءاهتقيدص يمدق دنع اهسفن يمرب يلاتان تماق «مونلا
 طقف محتمل ضوح وحن تعرسأو اهسفن ةّيظحلا ترّوح .اهيلحاك

 ّنأب سيراب لك تملع «ماّيأ ةعضب لالخ .اهيلإ مضنتو اهبايث يلاتان علختل



 و
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 يلاتان :(هقش ةقشاع ىرحألاب كيج يشاع ىلع تلصح يجوب يد نايل

 .ينراب

 تماق لب ؛ةديدجلا ةقالعلا ىلع متكتتل وأ يفختل ٌءانع نايل مّمجعت 9

 یدل ءاوغإلا هوجو ل كك ليصافت ىلع يوت «قاحسلا سنامور ةف رشنب

 مل .(نايلل ىلاتان ءاوغإ يأ) يلاتان

 ىنعم تاذو ةضماغ ٍةبرجتب هبشأ ٍءيشك يلاتانب اهتقالع تفصوو «ةأرما عم
 اقعلاب كردم وأ ٌساوحلل داب ريغ يحور

 ةقالع ىلع أدبأ لبق نم تيظح دق نك *

 دقف ؛ةليوطلا اهتايح رخخا ىف ىّتحو .ل

 .ةيفطاعو ةّوق اهتاقالع رثكأ ساقي ال ابو ءاهّنأ ىلع ةقالعلا تركذت

 عشلا بتكدل سيراب ىلإ تمدق ةّيزيلكنإ ةّياَش ناک نييقيف ل ةينير

 ابات ةينير تناك .اهل هبيترت لواحي اهوبأ ناك يذلا جاوزلا نم برهتو
 تاظحل ربتختف ءاهيف ام طخ كلانه نأ رعشت أضيأ تناكو ؛تولا سجاوه

 .حرسملا يف ةينيرب يلاتان تقتلا 1900 ماع يف .تاذلل ديدشلا هركلا نم

 نيتيكيرمألا ننيعل منيعلا يف ام َء يس

 اتحبصأ ام ناعرس .اهفيلأت نم دئاصقب تدر يتلا يلاتانل دئاصقلا لاسرإب
 0 2 م

 ةارما عم اذج ِةّيوق ةقادص ةقالع ىلع تناك اهناب هينير تفرتعا .نيتقيدص

 ةقالعلا ةركف نم رفنت تناك - (ةّيرذع) ةينوطالفأ ًةقالع تّلظ اهتكل «ىرخأ

 تدجم يتلا وفاس ةميدقلا ةّيقيرغإلا ةرعاشلا نع يلاتان اهتربخأ .ةّيدسجلا

 ةليل تاذ .ءاقنلاو ةءاربلاب مسقملا ديحولا بحلا هفصوب ءاسنلا نيب ام بحلا

 يتلا اهتقش ىلإ يلاتان ةوعدب «امهتاشقانم ر «هینیر تماق

 «ضيبالا قبنزلابو عومشلاب ةن تناك ةفرغلا : ياما نم عون ىلإ اهتلّوح

 ناتأرملا تحبصأ ةليللا كلت ىف .ىلاتانب هنرقت تناك يذلا رهزلا وهو

 امدنع نكل «ةريصق ةرتفب كلذ دعب ضعبلا امهضعب عم اتنكسو .نيتقيشع

 اهبح لّوحت دقف دحأل ةصلخم نوكت نأ اهعسي ال ىلاتان نأ ةينير تكردأ

 اهسفن ىلع تذحأو كرت ريشا كلا تكرتو دلا: ملت ةر ىلإ

 .ًادّدجم اهارت الأب ًادهع

 تادبف «داتعملا ةينير ضمت باذأ نيتبيطلا

 دق تناك

 ءاهل راعشأو نيا لاسرإب تلت يتلا ةليلقلا رهشألا ف يلاتان تماق

 الأ ةينير تدارأ .ًاعفن ٍدجي مل ا! كلذ لک نکل - ديدجلا اهلزنم ىلإ تبهذو

 يلاتان تسلج TE تاد .اهب ِءيس يأ اهعمجي

 «ةدلبلا يف ل :مهيحيسما

 نأ دعب موي تاذو

 ةفدصأأب مهتعمس

 ةديقعلا دو دجتمم مهو

 ءدللا ةم-احنو ةيحيسلا

 مهتم ادحاو تاس

 لضفأ يف هيأر 6

 ةقيرط لهسأو

 مدخيإ یک سصخشلل

 دح ىلع ««هللا اهب

 هلوقب اهباجا .مهريبعت
 هللا نومدخي نيذلا نأ
 نوكي ام لضفأك
 نيذلا كئنوأ اوناك
 ةفاسم مظعأ نوعضي
 عمنا نيبو مهنيب ام
 ره امك :ةيويندلا

 مانلا د لاح ا

 كن درر نمل .كسلت ن .يذلا
 52 4. اننا ءازج الا يف

 لاقت مل م © لا

 اهنآ ريغ ا يک

 لا
 یا حا ىف
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 و7 ٠ نلبي ةياغلل ةرطفلا

 وا رشع ةعبارلا رمعلا
 «كلذ نم برقي ام

 كييلآ تقلطنا دقف

 ءاهدحول اهتلحر يف

 يف تضمو «رسلا يف
 وحن اهقيرط
 مل نيح يف ءءارحصلا
 اهريس يف 0

 رثكأ يش

 عفاد نم ةيقطنم
 دعب .يوق ةقهارم
 نأ دعب «مايأ ةّدع

 «عوج او بعتلا اهايعأ
 بلق ىلإ تلصو دقف

 تأر ثيح قلا

 يف خول یارک
 هوحن تشمف «قفالا

 ىفو «بارطضاب

 الجر تأر لخدم ا

 لمد يدلاو ءا

 كلت يف اهيؤرل
 ادام اهلأسف ءاجرألا

 . كانه لعفت تناك

 تناك اهنأب هتربخأ

 «هللا لبق نم ةمهلم
 لواح ن کت مل اهنأو

 لب «بسحو هتمدحخ

 م اخت دجت نأو

 اهمّلعي نا 350

 نأ اهل يغبني فيك

 تلا
 مک هتظحالم ىدل
 ةعفاي تناك اهنا

 «ةداعلا قوف ةليمجو
 بيطلا لجرلا فاح
 تحن اهذخأي نأ نم

 ررغي ن نأ ةيشح هحاتج

 اهفسأو اهمدن نع تربع .اهفرش ىلع هتبتك دق تناك ًارعش اهتطعأو اهبناجب

 ةريزج ىلإ اججحت نأ نيتأرلا ىلع :ريغص بلط ىلإ ةفاضإلاب ءيضاملا نع

 امهيسفن ارّهطت نأ امهنكمي طقف كلانه .وفاس نطوم «ةينانويلا سوبزيل
 E عتب اتماق ةريزجلا ىلع .ةمواقملا ةينير عطتست مل .امهتقالعو

 قيرغإلا دالبل ةئيربلاو ةينثولا ماّيألا ىلإ اتعجر دق امه اتليختو «ةرعاشلا
 امدنع .اهسفن وفاس تحبصأ دق تناك يلاتان ّنإف ةينيرل ةبسنلاب .ةميدقلا

 كديرأ ال يارقشلا يتّيروح اي» ءاهل تبتك ةينير َنِإف «سيراب ىلإ ار ًاريخأ اتداع

 ؛ثنأ امك بت نأ كديرأ ....ضرألا نونطقي نيذلا كفلوأ لثم ىحبصت نأ
 رمتسا «.يلع كتيقر ءاقلإب اهلالخ نم تمق يتلا ةقيرطلا يه هذه اهّنأل
 .1909 ماع يف ةينير ا

 ءاوس ٌّدح ىلع نايناعت نييقيق ةي ةينيرو يجوب يد نايل تناك :زيسفتلا

 كاردإلا يتطرفمو ءامهيتاذ يف نيتقرغتسم اتناك .هباشتم ٍتبك نم

 .اهدسجب مئادلا لاجرلا دك ناك نايل ةلاح يف ةداعلا هذه ردصم
 يف تر 2 ارو اهلا س بس يتلا مهتارظن نم تالفإلا ادبأ عطتست

 اهتبك  ةّيصخشلا اهلكاشم يف .موزللا نم رثكأ رفت تناك «ءانثألا كلت

 .تاذلا هركب ةكلهتسم اهنأب ترعش .ةيناف اهنوكو «قاحسلل اهلي

 يف ةبئاذو :لظلا ةفيفخ «ةحرم تناك .ىرخأ ةهجلا نم «ينراب يلاتان

 ةبتع اهتايح ةياهن يف اهددع ىطخت - اهتاءاوغإ .اهلوح نم يذلا ملاعلا
 جراخ ىلإ ةّيحضلا تالف اس اب اههيح تست تا ا

 يوفاسلا بحل ا ةءارب «رعشلا «لامجلا ىلإ اههابتنا تهجو ثيح ءاهسفن

 ا يف ةك راشملل اهءاسن تعد .يقاحسلا وأ (وفاس ىلإ ةيشن)

 هبشأ ٍءىش وجوب زول ن .ةيماس رومأ اذكه اهيف نودبعي يتلا ةينيدلا

 ّنهضعب نيداني نك :ةريغصلا تايسوقطلا ضعبب مهكارشإب تماق ءةفئاطلا
 قی رو تاق لا لالخ نم اتمون راعشألا نلدابتيو «ةديدج ٍءامسأب ضعبلا
 نالصحيس اناك نائيش .ةسّدقملا نكامألا ىلإ ٌجحلاب نمقيو «ةّضاخ اير
 وحن اهنشعي يتلا سيدقتلا رعاشم ضعب هيجوتب أدبت ءاسنلا تناك : :ًامتح



 و
 5 ا 5

 تايّرغملا منختسما

 يدانت تناك ىتلا ءايشالا لامجو لبن ردعب ET ا تدب ىتلا « يلاتان

 ءيناحورلا ملاعلا اذه ىلإ ىضرو رورسب نفرحني نأ دعبو ؛دبعُيو رقَوُت نأب

 هيف نوكت يذلا تقولا ىف .!ديعب بوذي َنهتّيتاسنجل ّنهتبك ناك .تهتاّيوه

 ساسحإلا دلوت تناك ةسمللا وأ ةلبقلا هذه َنإف «نهتسمل وأ ّنهتلتق دق ىلاتان

 ىلإ ندع دق ّنك نها ول امك «يقنو ٌءيرب ءيش اهب
 .طوقسلا

 لبق ندع ةّنج

 انلصيو ءانسفنأ جراخ ىلإ انذخأي هّنأل ,يفاشلا دوجولا مسلب وه نيدلا
 ُعُقرُت انءابعأ َنِإف «(ةعيبطلا هللا) ةدابعلا عوضوم يف انلمأت ءانثأ .ربكأ ٍءيشب

 نم عونلا كلذ ةبرجتو «ضرألا نع انعفترا انّنأب روعشلا عئارلا نم .انلهاك نع
 ءازإ ةحارلا مدعب رعشي اتم ديدعلا إف ايمّدقت رصعلا ناك امهم .ةّقخلا
 رثكأ) مامتهالا ن ا اک زكري يذلا يوغملا .ةيناويحلا مهعفاودو يهماسجأ

 اروعشو اهتاوفهو تاذلاب ايعو ريشي فوس يدسجلا بناجلا ىلع (يغبني ام
 زكر اذل .فرقلاب روعش نم ٌةيَقِبو «تاوفهلا هذه نوظحالي نيرخآلا ناب

 ي ٍليمج ِءيش سيدقت ىلإ رخآلا صخشلا ٌعدإ .رخآ ٍءيش ىلع مامتهالا

 5 ةهلآلا وأ) ىتح هللا اف ًالمع ,ةعببطلا نوكي نأ هنكيب ءيشلا اذه .ملاعلا

 ضعب فضأ .ءيشب ناال نولتقتسي سانلا ؛(ادبأ اهتضوم لطبت ال ةينثولاف
 هسّدقت يذلا ءيشال ًاهباشم قالب كسفن لعجت نأ تعطتسا اذإ .تايسوقطلا

 فوس كفادهأ نف ايِماَنو دان لاخلا ًابحم ءایعیبط تنك اذإ أ 3

 ةيفخلا ةّيسنجلا تاحسملاب نائيلم ةّيناحورلاو نيدلا .كيلإ مهسيدقت نولّوحي

 .يتاذلا اهكاردإ نع ىلختت كفادهأ لعجت نإ | ام اهراهظإو اهزاربإ نکی ين لا

 .ةريغص ةوطخ ىوس لصفي ال ةّيسنجلا ةوشنلا ىلإ ةّيحورلا ةوشنلا نم

 رت 0 6 م

 0 ا ا نأب نيبغرت 000 حور كلك تنأ

 .يدسج نع ادیعب ینیذح ءادهب نيرعشت

 يجوب يد نايل -
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 9 هح ۾ لأ

 = رر

 دقف اأ . لاطيشلا هب

 هاي ون ىلع یا

 نا دعب بو م 94

 ا
 نم همك اهاعا

 باشعألا رو

 بلو يربلا حافتلاو

 2 اضعبو «اهىکاتل
 :اهل ل 1 ؛هبرشت ءانأ

oناكم يف « ينيب يو  

 نم الج ادیعب سيل

 یت لجر دجوي اه

 ىلع ریپ ينم ردقأ

 نا أم كميلعت

 يضمإ .يملعت
 يف اهلسرأو «.هدنعل
 امدنع ء .اهقيرط

 اذه دنعل تلصو

 دقف دقف :يناثلا لجرلا,

 طبضلاب تربح

 اذكهو «ءيشلا سفنب

 نا یہ اهريس تلصاو
 ةعموص ىلإ تلصو
 خرو «باش كسان
 همسا فيطلو ةياغلل

 هل تهجتوت ءوكيتسر
 يذلا لاو ١ سقنب

 هب تبطاخ دق تناك

 هنوك .نيرخالا

 نم ةدارإ كلتي هلآ
 اهلسري ملف «( لديدجح

 رارغ ىلع ءأديعب
 ًاهدشرب وأ ءنيرخالا

 08 ا ر
 هيلو «رخآ تاكم ىلإ

 ,هتعموص يف اهاقبأ
 «هزهج نكر يف
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 اهاعدو ءانقؤم ارس

 .حاترتو هيلع يفلتسمل

 هذهب همايق دزجم .

 مل هنإف ا

 ا 0 ال ضقني

 ا جن

 ةۆق 1 ابرح ءاوغإلا
 تاراغلا دعبو «هتدارإ

 دجو «ىلوألا ةليلقلا

 فيعض اموزهم هسفن

 عيمج ىلع ةروانم ا
 دقف اذل ءتاهبج ا

 .ملستساو هيدي لر
E 

SiNةيقتلا ر  

 تاولصلاو
 تاسرامم او

 زكري ذحأ «ةيريفكتلا
 ىلع ةيلقعلا هتاردق

 ءةاعفلا لامجو اص

 قرط طابنتسا ىلعو
 اهنم ا

 هنم یاب اهنأب ركفت

 عونلا اذهب موقي نأ
 يف يذلا حارتقالا نم

 لالح نم .هنهذ

 ةددحم ةلئسأ هيجوت
 ام ناعرس هّنْإف ءاهل
 نكن مل اھنآ فشنكا
 عضو يف اتلطم

 نم صخش عم ميمح
 تناكو رخخألا نجلا

 يحاونلا عيمج نم
 يتلا ةءاربلا ردق ىلع
 ا 0 تدي

 ن ll ةنكم

 ءاوغالل حيتافملا

 0 ةّيرشبلا 000 دق تناك 0 راع رثكأ 55 نيدلا

 0 ا ا يف واتم زج ان 1

 انلعجيو ءنوكلا ىلع اًيناسنإ ًادعب يفضي نيدلا ؟ةبعرم ة ةركف يه ثرتكم

 نکی ال را 00 0 انسل انّنأو روو e انتأاب رعشن

 نكت ءبّيطو 00 .نيماس 0 نأ Ek ًاضيأ نحنف . .ىمس أ نئاك ة ةروص

 ا رغم ٌءيش وه ىَنَمَتُم هو وأ ةبغر يڏغي ٍءيش يا
 .ناديلا اذه ىف نيدلا ىهاضي

 نكل .كتكبش ىلإ صخشلا جردتستل همدختست يذلا معطلا يه ةذللا

 ةياهن مهسفنأ ةرارق يف نوك ردي كفادهأ َنإف ءوغمك كؤاكذ غلب امهم

 ريغ كفده نأ ّنظت دق .اهيلإ هجوتت يتلا (عامجلا) ةّيدسجلا ةمتاخلا يأ ؛ةبعللا

 كابتر راو ةحارلا مدع نم يناعن ات انعيمج نكل «ةذلل ٌشطعتمو توبكم

 مدع اعمل .ةّيناويحلا انتعيبط ءازإ ن :ينماك

 ًايحطس نوكيس هنأ الإ ءريصقلا ىدملا ىف ًاحجان ناک ول یتح

 ينبت نأو «كفده حور رسأت نأ ينراب يلاتان رارغ ىلعو لواح كلذ نم

 ةطساوب كتكبش بلق ىلإ ةّيحضلا جردتسا .رمتسم و لقيمع ءاوغإ ساسأ

 .يداملا دوجولا ق قوف ةنئاكو ا ردبت ةّيدسجلا ةذللا العاج ,ةّيناحورل 1

 هّيدمرس كعم ةقالعلا لاب یحوت اهنأ ذإ كتابعالت ىقخت فوس ةّيناحورلا

 ,ةينهذ ٌةيلمع وه ءاوغإلا َّنأ ركذت .ةيحضلا لقع ىف ةوشنلل ةحاسم قلختو

 رارسألاب ةفتّتكملا لئاسملاو «ةيناحورلا ءنيدلا نم رثكأ ًاينهذ ركسُي ءيش ال

 ةرايزب رجنالوب فلودور موقي «يرافوب مادم ريبولف فاتسوغ ةياور يف

 :ةليمجلا بيبطلا ةجوزب اتهم هسقن دجيو يراقوب ّيفيرلا بيبطلا

 نم ديدعلا كلانه ناك دقف :ريبخب هبشأ ناك .ًاكّتحمو ايساق ناك رجن الوب

 نأ عيباسأ ةّدعب كلذ دعب رّبدتي .ةرجض اميإ ّنأب حي .هتايح يف ءاسنلا

 0 ناف هذه ةحارلا



 ٠ ةيحورلا تايرغملا مدختسا

 عنطصي .اهب درفتسي ثيح .نيعرازملل ملل ةيمسوم قوس يف ةفدصلاب اهب يقنلي

eتحت ةربقم 2 م” يمارتكا ا  

 oT کک RE حلم .ةيقبلا

 ال باذع ةلاح ىف ًاحناورأ كلانه نأ نيفرعت ال ET نها ؟هأطخ

 بحل نع ترد .بيذهتب هتبحس اھتکل تارم ةّدع اميإ دي اا «؟عطقني

 '۔اھ امر ضعبلا امهضعب عم نيصخش عمجت يتلا ةيسيطانغملا ةّوَملا نع

 انيذخو» .امهيحورل قباس دس ىف لم قباس ٍدوجو يف ٌروذج هيدل باذجنالا

 ال ؟كلذ تدع فك 8 قنات نأ الع ناك" ادا لاخلا يس ىلع نحن

 ضعب نم وندن انلعج ديدحتلاب انئاوهأ ىف ام ًائيش نأ ىوس نوكي نأ نکی
 عم نارهن اهب ققدتي يتلا ةقيرطلا سفنب ءانلصفت يتلا ةفاسملا ربع رثكأف رثكأ

 اهبتجت .اهب كلسمي هتكرت ةّوملا هذه يفو ةيناث اهدي ذخا «.ضعبلا امهضعب

 نأ لواح هن ًامعاز اف رهظ مث نمو .ةّيمسوملا قوسلا دعب عيباسأ ةدعل

 لع تاهو ىف اعز دعا اولا اج را ردفا والا قكل ادع نكي
 ضْفرو ةروعذم تدب «ةباغلا یف أر هتوطخب ماق امدنع .ليخلا رهظ

 َنِإ ءام ٌةئطاخ ٌةركف نيلمحت كّنَأ دب ال» :هلوقب جتحا .(بّقتلل) هتالواحم

 ينوك ..ةّصنم ىلع ءارذعلا ئطومك يبلق يف كئطوم

 ىلإ اهب نلغوتي هتاملک رحس ES يهو «هتکر ت «! يكالم «يتح' «يتقيدص

 :كتليلإ رب 55 :كيلإ ءدضتأ

 رکا عع تحت ارا يوجرلا تدا تاک ردوو کیا ا

 .نيرخآلا سانلا نم لبنأ ودبي هلعجي ٌثيدح وهو «ىضرلا مدع «ةّيوادوسلا
 نع ثددحخت ًاقحال .هيضرت نأ نكمي ال ةعئاشلا ةّيداملا تاياغلا نأ ول امك

 ودبي اميإب همامتها لعج اذه «نيحور نيب ام يسيطانغملا بذاجتلا نع رفا

 ف :موجنلا ةك رحب اطر ايش ,ةيظحل ٌةوزن هنم رثكأ ًادلاخو ًايدمرس اعيش
 لالخ نم .ةعيفرلاو ةيماسلا ءايشألا نعو ةكئاللا نع ثدحت وألا رخآ

 :يڌام وه اع اهيإ هابتا تش دقف «يحورلا ىوتسملا ىلع ٍءيش لك عضو

 ةعضب يف ًاررهش ذخأي نأ نكمي ناك ءاوغإ متأو «راودلاب رعشت اهلعجو
 ١ .تاءاقل

 نكل «مويلا سيياقمب ةلذتبم ودبت دق فلودور اهيلإ ريشي يتلا رومالا
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 ةمدخن ةعيرذ وأ راتس

 ةبطح ءاغلإب ادب هللا
 اهيف اهل رهظأ ةليوط
 وه ناضيشلا لا مك

 هنأ دود / ودع

 ند اذه عبتأو هريدشلا

 نم هنآ اهنهذ ىف عبض
 قرطلا عيمج عيسج لوب

 رثك i ناف هلك همدخ

 اهنع ىضري رع

 اجرا ين بكمل
 منهج ىلإ ناطيشلا

 دق ريدشلا ناك ىلا

 .ةيادبلا نم اهب هعدو'

 فيك ةامشلا هاا .

 باج اذه لعف متي

 ه :وكيتسر
 اتع نيفشتكتسال

 طف نک «بيرف

 ينيرت 2 لك يلعفإ

 0 يف هب موقأ

 ىدلو 6 .رضاح ا

 ديرجتب ادب ءاذه

 بايشلا نم هسفن

 ناك ىتلا ةليلغلا

 هسفن اکر ات «يدتري

 تذح .لماكلاب راع

 جو «هودح ةاعفلا

 هلاکو هيتبكر ىلع
 كشو ىلع ناك

 اهاي) الماح ,ةالصلا

 هتلابق عوكر ا ىلع
 هله يف ه .امامت

 امج ناك «ةيعضولا

 ًاضورعم ةاتفلا

 لماكب وكيتسرل
٠. 

5 1 0 
 تحجاس «هئاهب



 ءاوغإلا نف هه -0

 رثكأ لكشب هقاوتأ

 قو يأ نم ةوارض
 ثعبناف «ىضم
 كيبيلا تقدح .دسجلا

 ه :تلأقو لوهذب

 كلذ ام ءوکیتسرو

 نم اتن دقو هارأ يذلا
 ال يذلاو «كمامأ
 اي هاد م م؟هلثم كلم

 کنز لاق :٩ یتیتب

 ناطر ره اذهو
 كربحأ تنك يذلا

 ر
 ذوي هنإ ؟لعفي

 7 ةجردل اريشك

 8 عيطتسا ' داكلاب

 ادمح «هأ» ه هلم

 ءةاسفلا تلاق «.هلل

 يآ ىرأ نأ عيطتساو

 «كن الاح لضفأ

 سيل هال
 0 فال ناطيش

 ةقحم تناو م م .هعم

 لاق «:ةطشنلا هذه ىف

 كيدل نكل» .وكيتسر
 نم الدب رحنا عيش

 سيل يذلاو «كلذ

 ه؟هاډ م «.هايإ يدل
 امو» .كييلأ تلاق
 كيدل تنا» ٠ «؟اذه
 لاق ««میحج ا

 دقتعأ انأوو .وكيتسر

 دق هللا نأ قدصب
 لجأل انه ىلإ كلسرأ
 7 «يحور صالح

 اده رمتسا اذإ

 بيذعتب ناطيشلا

 تنك اذإو :ينايح

 حدب رخآ عم اهفّيك ةطاسبب .ًأدبأ ًةقيتع حبصت وأ ىلبت نل اهسفن ةيجيتارتسالا

 ر ايناحور ًارهظم 0 رار الاب اهفتتكفو نالا شماغ ام 3

 أ مدع راهظإ ل

 الك i طاطحتنالا اذهب اذبأ تل كعفاود ؛ككّرحي ام وه حاجنلا

 ةدهلا كرتت يك ءن كي ایا ءاضماغ كعفاد بأ .كعفدي ريثكب قمع ةمعأ ٌءيش

 قلخإ ؛ةنتافو ةباّذج امئاد ردقلا ,ميجنتلا ,موجنلا .ةأتخْملا كقامعأ ليخعي

 8. ميدجتا وأ لاخلا ن
 4-5 ەس

 .ةايحلل ةلذتبملا نوه ءازإ ىضرلا

mR 

 كءاوغإ لعجيس كلذ .كفده نيبو كنيب ام عمج دق ردقلا ّنأب ساسحإلا

 َّنإف :(ةرطيسلا تحت) طوبضمو عَنَصُم هنم ريثكلا ملاع يف .ٌةيعيبط رثكأ ودبي

 فم عش وع تالغا ةيماساام ةر وأ ةزورشلا هردقلا ناب ياننحالا

 مَعْطُت) كلئارغإ يف ةينيد و غرف نأ ثذرأ اذإ .فعاضم لكشب

 ا ًابيرغ ادب ًانيد راتخت نأ ًامئاد لضفألا نمف ه «(عيضاولا هذهب كءاوغإ

 ةظاظفلا ىلإ ةّينثولا ةّيناحورلا نم لاقتنالا لهسلا نم

 إف كفادهأ حاورأ ترثأ دق نوكت نإ ام :ّمهم تيقوتلا 0 (ةّيداملا)

 A نما بط

 ودبي سنجلا لعجتف ءيدسجلا بناجلا ىلإ ةعرسب مّدقتت نأ كيلع بجي
 فّظضو ىرخأ ةملكب .اهربتخت ىتلا ةّيحورلا تاضبنلل ٍدادتما دّوجم
 موقتس يذلا تقولا نم نكمي ام توا نوكت ثيحب ةّيحورلا ةّيجيتارتسالا

 (.ةروسجلا) ةئيرجلا كتوطخب هيف

 رحسلاك ةضماغلا لئاسملا وأ نيدلاب رصحنت ال ةيحورلا رومألا

 دولخلاو ومسلا نم ٌةيّصاخ يفضي نأ هنأش نم ٍءيش يآ يه لب .ميجنتلاو
 احا راب وأ ةقيرطب تا ةفلاز ةفاقثلا ّنإف مويلا انملاع يف .كئاوغإ ىلع

 هقلخإ ألَوُأ :كئاوغإ يف ّيفلا مادختسال ناتقيرط كلانه .نيدلا ناكم
 ينراب يلاتان تبتك .فدهلل ًاماركإ ءكسفنب

 فرس لأي لمألا تناك ءاسنلا نم ديدعلل وساكيب ةييذاج فصن .اهب

 اوناك امك «مةريصق ةايح ا ءءاقبلا ليوط نفلا) نال - هتاحول يف ّنهدلخي
 يف 0 نإ 0 یوه نع ةرابع كبح ناك ول ىّبح .امور يف نولوقي
 ةقيرطلا .دولخلاب ٌصاخلا يئاوغإلا مهولا هحنمي يتف لمع

 اا اطا 00 حنمتف «ةليبن ًاداعبأ ةقالعلا ىلع يفضي هلعجت نأ يه َنفلا

 اهفادهأ ترطمأو .دئاصقلا
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 .٠ ةيح هرلا تايوغملا هدخعتسا

 0 يتلا نكامألا

 امكاحور

 تي نكام ا هذه يف .ةريثملا E د راتلاب

 !وط سفنب (اضبنت) 'ًرتهت نأ | .ةيحورلا ةجوملا ل

 ىلإ هابتنالا ىعرتستف ةيقوسلاو ةظاظفلاب مسكت
 نأ كيلع عبطلاب

 يتلا هينفلا لامعألا بتجتت

 اخف ىّتح وأ ءارصاعم نوكي نأ دنكمت باتكلا وأ .مليفلا ؛ةيحرسملا .كاياون

 ةكرح ىّيح داع قست ی ا ر لمحي ماد ام .ءىشل لإ ضعب

 ىلع ةّيحورلا كتاءارغإ مّمصت نأ E ا ضهنتست نأ انك هاش

 (ةّيناسنإلا عفاودلا ةقيقح نم ارخاسو ايلمع فدهلا ناك اذإ .كفده سايق

 عرولاو مهفلا نع ةعنتمملا رومألا نم ةعاجن رثكأ نانوكيس َنفنا وأ ةينثولا إف
 5س

 م غربس رطب كاس هيما ع ا

 ةطيسبلا سورلا تحن الفلا ةببط نع َنهٹدحي ناک .يحورلا داشرإلا لجأ

 ءاذه نم قئاقد ةّدع دعب هّنكل .ىوتسم ا ةعيفر فرا لئاسمو ىللا ةرفغم

 نع قأرملا لامج نع ٌءيش - دج ٍةفلتخم ٍةعيبط نم نينثا وأ قيلعتب يقلب ناك
 اهبهلت تناك ىتلا تابغرلا نع ءامهليبقتل يئارل /' ناوعدت تناك نيتللا اهيتفش

 ها يتلا للا تع تبحلا نم ٍةفلتخم عاونأ نع ملكتي ناك .لجرلاب

 عاونألا هذه عيمج طلخي ناك هتكل - ةأرملاو لجرلا نيب ام بحلا ءءاقدصألا

 ةينيدلا لئاسملا ةشقانل هتدوع دنع 5 ٍدئدعب .ادحاو اًئيش تناك ول امك

 ركسُم رثأ هيدل ناك اذه ّلك .اهنذأ يف سمهي وأ :ٌةأجف ةأرملا دي ذخأي ناك

 ميظعلا بارطضاللا نم عون ىلإ دررج دقو لذحي ءاسنلا تناك 5

 ال نهّنأ نهل لوقي ناك ًاضيأ هّنأل تورا e هذه ا ا
 .هعم مثإلل نيتوبسار نم لضفأ نمو هر

 م ا و ب ةميمحلا ةلصلا ن ويسار مهف

 ةغل .ىسنجلا بحلا نم . ةو 000 ەخىسن يه 2 بح وأ ةّيناحورلا

 هللاب لقأتلا ؛ةّيسنجلا روصلاب ىألم ىطسولا روصعلا يف نيتنيدلا نيفّوصتملا
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 یب ىفارت نال ةدعتسم ناار م

 0 هيف نس

 نيئوكتسف ۽

 اجرف يطع دق

 كلذكو امك

 ردش 1 هيمدج نمدقت

 نەن ءاضرإو نمش

 و 00 م
 كنا نيلوعت يدل

7 1 E EEEن بھ ىي < ےک 5 5  

 ماقا ىف هلجأ
 0 را
 اي أل م /«.ل وذ"
5 

/ 

 ةاتفلا تدر ةءىيا

 ناک اذإ» «ةءارب لكب
 اح ميحج لا يدل
 امك لعفن انعدف
 أم درجمب تحرتقا
 ٠ (.ًارهاج نوكت

 اي هللا ككرابيلف»

 :قكيشسز لاق 7« ينيتب

 هعجرنو يضع انيعد»
 اهدنعو ءهناكم عل

 ينكر نيس اجر
 كلت يف 4 .ينأشو
 افلا ذحنا هنإف ةلحرم ا

 :ني ا دحأ ىلإ

 كلت

 فى ف اهدشرأ ثيح

 نافيشلا كلذ رصح

 مل اهنوك ٠ .نوعلم ا

 نت تي
 ناطيش الو ادبا لبق
 ةاسفلا إف «ميحجلا يف

 ةبرجتلا تدجو
 «ًاليلق ةلؤم ىلوألا

 ء :وكيتسرل تلاقف
 اذه ّنأ لب الو

 يفنص نم ناطيشلا
 تدعو «يبأ اي «ءيتس



 ءاوغإلا نف 2 ٠

 هال «هلل یتقیقح

 بيذعت ىلإ ةفاضإلاب

 ملؤي هنإف ,ةيرشبلا

 داقي' امدنع ميحج ا

 هل .هلخاد ىلإ ًاددجم

 لاق 1

 نوكي نل <
 هده ىلع ًامئاد رمألا

 نأ لجأ نمو ۵. لاخلا

 دقف «كلذ اونمضي
 ةدع ًاددحم هوعضو

 اورداغي نأ لبق تارم
 نيحباك «ريرسلا

 لح ىلإ هرورغ كلذب

 ناك هنآ ثيح ريبك

 اجي لكشب اش

 مايألا لالحن ه .راهنلا
 «تلت ىتلا ةليلقلا

 إف «لاح ةنأ ىلع

 لطأ ناطيشلا ءايربك
 ديدج نم هسأرب

 ا
 تناك يتلا «ةاتفلاو

 ءادن ىبلتل ادبأ ةزهاج

 تحن هعضتو بجاولا
 اهنأو ثدح «ةرطيسلا

 0 0 تع
 لوقت تراصو
 يدعصتا# . :وكيتسرل

 ام ىرأ نأ ديكأتلاب
 لاجرلا كنلوأ هونع

 ةصفق يف نولضافلا
 ةمدخ نا اولاق امدنع

 جناب م قا
 ال اقدص انأ .ةياغلل

 ر لک يف تاب ركذأ
 ايش تلعف دق ينايح

 (عامجلا ةّره) مزاجروألا نم ًاعون مّدقي نأ هنكمي ليلجو ماس وه امبو
 وه ام عم يناحور وه ام داحتا نم ٌةيئاوغإ رثكأ طيلخ دجوي ال .ينهذلا

 عد .ٍفئدنع .ةيحورلا لئاسملا نع مّلكتت امدنع .ئطاولاو عيفرلا «يسنج
 ی تح ر نم ريك ثقولا ع نك يابعتا كروصخوب كئارطن
 نع امهقيرفت ا نب ناودبي هللا عم داعتأإلاو نوكلا , مغانت لعجإ .سنجلا

 نيذه نيبو امهنيب ام طلعت وأ نيصخش نيب ام داحتالاو يدسجلا ماجسنالا

 يور ةيرجتك قالب لا كتبعل ةمتاخ لعجت نأ تعطتسا اذإ .نيريخألا

 .ميدتسمو قيمع رثأ اذ ءاوغإ قلختو ةّيدسجلا ةذللا قمعت فوس كإف

 «نورقل ةدابعلا عضوم يه .ءامسلا يف موجنلا :زمرلا
 انهابتنا ٌنإف ءاهيف انلمأتب . سّدقمو ماس وه وو

 رعشنف .ٍنافو ضرأ وه ام لک نع ايظحل رع
 نلو موجنلا ىلإ كفادهأ ناهذأ عفرإ .نزولا ةفخب

 ىلع انه يرجي اذام اوظحالي
 .ضرألا



 تانا مدختسما

 بالقنالا

 ام ًابلاغ ةيحطس الو ٌةَنَقْؤم تسيل كتفطاع دأب رعخت كفادهأ كرت

 كلذ نم مغرلا ىلع .كناطلسو كره تع قيعأ لكشي نوعقي مهلعجتس

 نم فوخلا :ضعبلا ىدل رصخلاو قلقلا ظفقوي نا هنكمي ءيشلا اذه نف

 نذإ كايإف .زاجتحالا باهر ريثتو جراخم نود ٍةدّيَقُم ٍةقالع نمو «مازتلإلا
 مامتهالا زيكرت .هاجتالا كلذ يف دوقت اهّنأ ودبت ةيحورلا كتاءارغإ عدت نأو
 نينبلو رعت نأ كع تناف اسي ممر دب دق: ديعبلا لئقتسملا ىلع
 ىف كرعاشمل ّيدمرسلا قمعلا نوربتخيو «ةظحللا يف مهسفنأ نوعّيضيو دوس مهلعجت نأ 3 هينا جاتحتو ا .جاوزل ١ مهيلع ضرعت نأ
 سيلو «ةّدشلاو ةفاثكلاب قلعتي مما يه ةينيدلا ةوشنلا .يلاحلا روتا مضخ

 ىنمزلا دادتمالاب

 - هتاءاوغإ يف ةّيحورلا تايرغملا نم ديدعلا اقونازاك يناقويج مدختسا
 تقولا يف .ةليبن رعاشم يحي وأ ريثي دق ٍءيش ّيأو «ميجنتلاو رحسلا لئاسم
 يا ا ٍدادعتسا ىلع هنا رعشت تناك اهّنإف ةأرما عم ًاطبترم هيف ناك يذلا

 تملع اهتكل .اهنع ىلختيل اهمدختسي طقف نكي مل هّنأو ءاهلجأ نم ٍءيش
 اهل مّدقيو «ىكبي ناك هّنإَف «ةقالعلا ءاهنإل تقولا نيحي ناك امدنع هنأ اضيأ
 ءاسنلا نم نيدعلا هتدارأ ام طبضلاب ناك اذه .تمصب رداغي 0 «ةعئار ٌةّيده

 ىف .ةأطولا ةليقثو ةّدبتسم ةرسأ وأ جاوز نع تقوم ٌوهلو لو + تانانكلا

 :لاؤزلا ت ةعيرسو ةرباع اهّنأ فرعن امدنع ةذللا نوكت ام لضفأ نايحألا ضعب

563 
00 
 ور

 ت 7
r :5 ےس  

 هريبح هعبم نراوععا

 يدلاك ىضرو'
 نم هيلع رصحا

 ىب تاطيشلا ن جو

 یب هب ب .میحج 2اا ا

 نإف «يريكفت > ةقيرح

0 |[ 
 رکی . تحس 9

 ريغ ِءيش ىذا هنافاض

 dt ره هنأ محن

 م © «.لماكلاب

 يك ب ءاديتس ن اذكهو

 وک دإ انامل خلا

 ءهللا ةمعنأ ةجاحب

 ملعت ىلع ن صرح ق

 0 ناطيشلا 3 اجر 7

 6 3 جا

 یک لح ىلإ هل قو ارن

r: ۳ "7ىلإ ةبسنلاب عتمبو 4  
 «ةيتعلا فارطالا

 نم ريثكلا ءيشل او

 عزبي نأ نکی ريخ ا

 .ةيامعلا ءانثأ قفدتيو

 «ویشتاک وب يناقويج 8

 مايا ةزشعلا لمع
 تإ .ياج ةمجرت

 مايليو كام
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 ملألاب ةعتملا جزما

 نأ وه ءاوغإلا يف ربكألا أطخ ا
 دق «ةيادبلا ىف .مزالنا نم فطلأ نوكت

 اينر حبصي ام ناعرس هنکل ءارحاس كفطت ءن نوكي

 يقناو ريغو و ودبتو يضرُت نأ ًادهاج لواحت تنأف ؛ًالمنو
 3 لز ك لواح Ll كفادهأ قارغإ نم الدب .كسفنب

 هاجنالا ريخ ٍذئدعب نكرم ا مامتهالا لالخ نم مهجردتسا .ملألا ضعب

 مدعو بنذلاب مهرعشأ .مكهم ريغ كنأ ىلع ئجافم لکشب و دبت ثيحب
 نيذللا ملألاو غارفلل مهعضخُن ثيحب «ىتح ةعيطق ثدحأو لب .نامألا

 تاقالعلا ةماقإ ةداعإ ناف نآلاو - ةروانملل لاجنا كناحنمي فوس

 نيثاجو ًافاعض مهليحّمَت قباسلا كفطل ىلإ ٌةدوع ءأراذتعا «ةيّدولا
 اهقلخت ىتلا تاضافخنالا تدادزا املكف .مهبكر ىلع

 ةراثإ قلحإ .ًاعافترا تاعافترالا تدادزا «ًاضافخنا
 .ةيناوهشلا ةنحشلا فعاضت يكل «فوخ ا



 ةيفطاعلا ةّيناوعفألا

 غلابلا :زايد ويتام نودلا رّرق ء1894 ماع نم ٍةَراح ِةَيفيِص ةيسمأ تاذ
 .غبتلل احم ًالمعم روزي نأ «يفيس يف ميقملاو رمعلا نم نيثالثلاو ةنماثلا

 يف ًابصنم ن رکی مل همامته' نکل تاقالع ببسب ناكملاب لّوجتلاب هل حمس

 ّنهنم تائملا تناكو .تاعفايلا تايتفلا بحي ويتام نود ناك .لمعلا بناج

 يرع هبس ةلاح يف ٌنِهنم ديدعلا ناك دقف «عقوت املثم أمامت .لمعملا يف لمعت

 ديور سي لاا يحب اال ادهم ناك نقل د11 تیس

 ناك اني نأ لإ .هراوخاو ةكسلا وع مجالا اعلا ين يقل نان ا

 اهي اي» :ةرشع ةسداسلا اهرمع زواجتي ال ةلماع هتدات .«بابلا ىلإ هج وتي

 ةينغأ كل يتغأ فوسف اسنب ينتيطعأ اذإ «(ةينابسإلاب دّيسلا) وريلاباكلا
 ۰ ٠ (.ةريغص

 ةليمجو لب :ةكيربو ًةعفاي ودبت تناك و «زيريب کک ناك ةاتفلا مسا

 عمتسا .ةيلاثما ةسيرفنا .ةرماغملل ليمب يحوي ٌقيرب اهينيع يفو «عقاولا يف
 لار

 : «(ًاعدوم) هتعّق عفر ‹«رهشس بتار لداعت تناك هي

 ل وحن ىلع ةيسنج ناعم ٌةيحوم تدب يت

 نم سيل . .فرصنا يث

 ةاذاحمب ىشمي ناك امنيب .ناوألا لبق ةدئاز ٍةَوقب ءرملا لبقُي نأ ًادبأ 00

 رعش ٌةَأجف .ةقالعلا ىلإ اهب اهجردتسيس ىتلا ةيفيكلل ططخي ذخأ «عراشلا
 ال ةجردل ًاًراح َّوجلا ناك دقل .هبناجب يشمت اهاريل تفتلاف هعارذ سمت ديب

 .عبطلاب ؟لزنملا ىلإ اهتقفارمب ًاناملتنج هفصوب لّضفت ًالهف لمعلا اهعم نكمي

 هّكمن - «اتیزوم انأو «تلاق ذإ لك باوجلا ناكف .اهلأم ؟بيبح كيدل له

 .ءارذعو

 .ةدلبلا نم (ءيدر) برخ ٍناكم يف اهّمأ عم شيعت اتيشنوك تناك

 1 3 د
 نس .صخشب

 نوكي ام ردشب ءمتاع

 .اقمع لقأ هٌراضرإ

 «بحلا «لادنتس -

 لياس نازوس

 يحشوت نأ كيلع

 / جهتبلا كحرم

 يقلغأ .يضرع دصب
 . يدر ىف بابلا

 ر كانه رظني هيعد

 بابلا كلذ تعال

 ءدصوم ا قمامألا

 ىلطيو / ل سوتی هيعد
 ىتلا تادغوتلا لك

 ۰ ةوالح ا .هلاب يف

 «قودلا ةتاح مخت



 ءاوغإلا نف 8 ٠

 را ريصعلا ام /

 ام ابلاغ .شعنيف

 / ةيناوم ا حايرلا قرغُت

 نصار تكرلا
 ةر نإ :ريغصلا

 لوصولا ىلع جاوزألا
 دنع / نهيلإ

 مرحي ام يه «بلطلا
 ص اا ديدعلا

 عضت اهعد رك .بح ا

 اذ باب بابلا مامأ

 هل لوقيل حلاك هجو

 ءءاجراح یاو /

 هسمتس ام ناعرسو

 لالح نم / ةبغرلا

 ًاناج عض . طابحإلا
 ءةلياكلا كفويس

 ةحلسألاب لئاقو
 نأ كشأ ال) ؛ةيضام ا

 / ةضاخ ا يحامر

 .(يهجو يف زادنس

 مرغم رثعتي امدنع
 / دهعلا ثيدح

 دقتعي هيعدف «كرشلاب

 يذلا ديحولا هاب /

 كشارف يف لح ا هيدل
 هيلعجإ ءاقحال نكل
 هيسفانل / اکر دم

 هوكر اشي نيذلا
 / يلهاجت . هنازسم
 - حئاصنلا هذه
 , هتسامح فعضتسو

 قابسلا ناصح

 نم برغي ناك ذإ) لالا ضعب

 نأ يف يلم 4 .رداغ م

 مألا .يلاتلا مويلا ٌةحيبص يف داعف ا

 .قباسلا مويلا نم حرملا امهحازم اتيشنوكو فنأتسا .لزنملا جراخ تناك
 .هأجاف يذلا رمألا :هتلبقو اهيعارذب هتطاحأو هنضح يف تسلج ٌةأجفو

 تزفق .ةلبقلا اهل درو اهب كسمأو «(تشاالت) ةذفانلا نم هتيجيتارتسا تراطف

 لوقت يهو اهينيع يف عمتلي بضغلاو «روفلا ىلع
 نوكيا وقام قود ركنا :ةلئاوو ةعيرس ر ىلع لضع يكل یو

 امدنع شّوشتلاو بارطضالاب رعش .هططش نع رذتعاو هذهك اياون َةّيَأ هل

 صعب مالا ديب سدو «تاالماجملا ويتام دود لدابت

 جت ((ةديعس مألا ءاقبإ ةئمهأ ضده ةربخلاو ةسرامملا

 نب

 عمو ؟بنذلاب رعشي نأ هيلع اذاملف ؛هتقمرب رمألا أدب نم يه تناك دقف :رداغ

 تافّرصتب ًادبأ ؤبنتلا نكمي ال نايحألا ضعب ىف .بنذلاب رعش دقف كلذ

 نقب اح ىلإ ا ووم ذل تال تانا لاف دوکو
 .رذحو

 | لجرلا لاثم ناوج نود ناك تلت يتلا ةليلقلا ماَيألا لالخ

 بقت ّيأب مقي ملو ءايادهلاب تنبلاو مالا رطمأو ءيموي لكشب اهراز .يقارلاو
 اهّنأ ةجردل ًادج هتفلأ دق تناك ةنيعللا ةاتفلا :ةياذابلا يف هلأ ۔ ّيسنج

 تاحمللا هذه .مونلا بايث ىف ىهو هلبقتست وأ «همامأ اهبايث يدترت تراص
 نأ كايحألا نف لف لوا ناكر از هقدر هلق اه دست نم هالا
 نم ناكو ؛عيباسألا ترم .هفتعتو اهنع هعفدتل طقف «ةسمل وأ ٌةلبق قرسي

 دّدوتلا ةيامع نم بعت نأ دعب .ةرباع ٌةوزن نكي مل هتح َّنأ نهرب هنأ حضاولا
 نأ حرتقاو ًابناج اهّمُأ ذخأب موي تاذ ماق «ةياهن اهل حلت مل يتلا ةلزاغملاو
 ىلع لصحتسو ؛ةكلمك اهلماعيس ناك .اهب ٌصاخ ٍلزنم يف ةاتفلا نكسُي

 يضريس هحارتقا ناك ديكأتلاب (.كلذك اهّمأو عبطلاب ءاذل) .ديرت ام لك
 سيل اهيف برعُت ءاتيشنوك نم ةر ذم هتتأ ءيلاتلا مويلا يف نكل - امهيتلك
 ينارت نل» .اهټح يرتشي نأ لواحي ناك هّنأب :ماهتالا نع امنإو نانتمالا نع

 Sy .نآلا دعب ًادبأ

 نيتبهاذ اتناك نيا ىلإ ديفت ةظحالم نک رتی نأ نود ديدحتلاب حابصلا كلذ

 ظف صخشك فرصت دقل «لجأ .عيرم ٍروعشب ويتام نود رعش
 لبق سالا مزل اذإ تاونس وأ ءرهشأل رظتنيس ناك ةمداَملا ةّرملا يف .فلجو
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 e ملالاب ةعتملا ا

 اتيشنوك قري ن :ىرخأ ٌةركف هتباتنا ام ناعرس هنأ الإ .ةأرجلا هذهب نوكي نأ

 .اهتحي ناك مك كردأ طقف ٍذئدنع .يمح ام ٌةيناث

 يف ًالوزن يشمي ناک يعيبر موي تاذ .ويتام ةايح يف أوسألا «ءاتشلا رم
 انيك تناك دل :هيرظان عفر . .همسا يداني مهدحأ عمس امدنع عراش

 لفسألا

 ئجافما وحنلا اذه ىلع تفتخا اذا ا زفاقتي وهو ءاهدي لّبقف (ههاجتاب)

 ىلإ | .قوشل لاو ما فو «ةحوتفم ِة ةلفان 00

 ةفئاع سون ا كل !اذج هن ةقئاف ةعرسب ريسي ناك ٍءيش ل اك ّنأب تباجأف ؟اًدج

 اهّنأ نم تدكأت ,ديدج نم هتيؤرب نکل .ةّصاخلا اهرعاشم نمو «هاياون نم -
 بهذتس ذإ ءاذه تبثتسو .هتليلخ نوكتل ًةّدعتسم تناك دقل معن .هتحت

 دفعا ادكش وأ امهم الك رتغ دق ناك ضا اضع امهضعب نع امهدعب .هدنعل

 ادبو نسقلا الدابت .تدعو املثم هلزنم ىلإ ت تمدق «يلايل ةّدعب كلذ دعب

 هّنكل ءءطيب (ةّينمعلاب) ريسي نأ «ةقيقد لكب عتمتسي نأ دارأ .امهبايث عزنب

 وهو ريرسلا ىلإ اهب قحل .ًاريخأ هحارس قلطأ دقو صفق يف سيبح ٍروثك رعش
 ادودشم ناك هّنكل يلخادلا اهبوث عزنب أدب .اهنع هيدي عفري نأ عيطتسي ال
 :ةرظن يقليو سلجي نأ هيلع ناك رمألا رخآ يف :ةدقعم ام ةقيرطب اطوبرفو
 جون نم «(ةّقع مازح) بّتقلا شامق نم ٌةدّمعم ةبيرغ ٌةعدب يدترت تناك دقل

 بحسو دش امهم هناكم نم حزحزتيل نکی مل .ًادبأ لبق نم هآر دق نكي مل
 هتكل «جاعزنالاو جايتهالا يف ةياغ ناكو ءاتيشنوك برضب ٍةبغرب رعش .ةّوقب

 «هعم ِءيش ل زك لعفت نأ تدارأ :ترشف اکا قفط ارش نأ نم الدب

 «بضغلاو طخسلاب رعش .اهتيامح ناك اذه .اّيزوم ىقبت نأ كلذ عمو

 .اهلزنم ىلإ اهلسراف
 ار يف رظنلا ةداعإب ويتام نود أدب تلت يتلا ةليلقلا عيباسألا لالخ

 م ةصقر صقرتو «نيرخآ الاجر لزاغت يهو اهآر .اتيشنوكب (همييقت)
 اهّنأو «هيلإ لّصوت ام اذه ءاتيزوم نكت مل :سنجلاب حضنت ٍةقيرطب راب يف
 .اهكرتي نأ هتعاطتساب نكي ملف كلذ عمو للا لجأ نم هب بعالت تناك
 ءاضقل هوعدت تناك لمحت ال ًةركف تراك اک خا لجو ةعأي نأ

 ول امك ءاهدنعو ؛ ؛اهيلع هسفن ضرفي ال نأب دعي ماد ام ءاهريرس يف ةليللا

 يهو اهريرس ىلع يقلتست تناك «لوقعم ريغ لكشب هبّذعت نأ ديرت اه
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 ةعرس ىلعأب فکر ی

 هيلع بجتوتي اهدنع /
 ةنصح الا قبسي نأ

 ديم! زاتجي رو

E5 8  
 تاوذج لإو /دحھو

 دغت نا نکی ىروهلا

 م ديدج بهلب 7

 ٠
J0 احق  

 2 5 ام زازفتسا ل الح

 13 يب 2 1

Eا  

 ةرابع فلو لأمك
 2 اص طباض نع

 ر

 اهب عقمتسي' يتلا /

 نم رثكأ نما لكشب
 ىلإ دقتفت مورثلا
 نيديرت له .ةهكنلا

 / ةرح ينوكت نأ
 ؟ةيسيرغإ ةيظحمك
 يرهاظت نذإ
 ول يح .فوخ اب

 ,ًاماهت امأ بابلا ناك

 نم / ل خدي هيعدف



 ءاوغإلا نف ه 0

 يرهاظت .ةذفانلا

 ىعد .ةرئوتم كأي

 رت ةيكذ / مداح

 دقل» ةحنراص

 نیراو امنيب «!انطبص
 ًأديعب دعترم ا / ىتفلا

 نك . راظنألا نع

 نأ / ىلع يصرحا
 ضعبب هبعر ينزاوت
 ةعت ا نم تالفحللا

 مومهلا نم ةيلاخ لا

 ةليل لأب دقتعيسف رو

 حتت ال كعم

 .ةفزاج ا

 «بحلا ف ,ديقوأ

 نيرغ رتيب ةمجرت

 «تلق انأ ««ديكأتلاب»
 ارم كل تلق دقلو
 لمحي ملألا نأ

 ةبسنلاب ًاضاخ ًابذاج
 ءيش ال هنو يلا
 اات يفغش لعشي

 ةوسقلاو نايغلطلاك

 مدع ءيش لك لبقو
 ةأرلا دنع صالخإلا

 «.ةليمج ا

 ظحي مل هنأ ىوعدب اذه لک لمحت .(رحلا ببسب ضرتفملا نم) ةيراع

 ىلإ عفذ نأ دعب ةليل تاذ ابضغ رجفنا هتكل .تازايتمالا هذهب رخآ نحر

 ينيرت نلف الإو ديرأ ام ينيطعت اَمِإ :ًاراذنإ ردصأف ؛طابحإلا دودح ىصقأ
 ىحبت يهو اهار دق ادبا نكي مل :ءاكبلاب اتيشتوك تاد واف هنا

 ٍتوصب تلاقو اذه ّلك نم تبعت دق ناک ًاضيأ يه .هرعاشم تك حتف

 طرعلاب لبقتل ةزهاج تناك اهنإف «تاف دق ناوألا نكي مل نإ هن ؟جّدهتم

 نوكتس مك ریو «تیب ىف اهنكسيلف .عوي تاذ هتضفر دق تناك يذلا
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 اهنّيزتل لاملا نم ريثكلا اهاطعأو اليف اهل ىرتشا .ًاتقو ويتام عضُي مل

 .ليللا فصتنم دعب كانه هلبقتستس .ازهاج تيبلا ناك ماّيأ ةينامث دعب

 .هرظتنت يتلا ةجهبللاي

 ناق هم وكما بابل ناك  ةدتفلا ةعاشلا يف ويتام نود مدق
 ىرخألا ةهجلا نم تمدقف .سرجلا نر .ًاقلغم رادلا ةحاس ىلع لطي يذلاو

 ءيتروئت فرط لق نآلاو يدي لبق» «نابضقلا ءارو نم تلاقو بابلل
 ا انهو تلا كلل نک رف اا نف و یدک فطر
 تّوخَس .كحضت اهلعج نع دزي مل مودصملا هريبعت ؛.نآلا ليحرلا كنكمي

 اهّنإف ءاهمساب ًاليفلا نأ اما .هنم رفنت تناك تارك تلدأ مث ن مو «دنم

 ةحاس تاملظ نيب نم باش رهظف «تدان ت لع يف را جیسا

 لوا وهو دهاشي و يتام نود ناك امنيب .ءانفلا

 ةرشابس ةيغ ماما «طرألا ىلع سا يرام
 نانثإلا ادب دقف «ةمدصلا نم

 كلذو «ويئام نود لزنم ىلإ اتيشنوك تبهذ يلاتلا مويلا ةحيبص يف
 نكي مل هّنأ اهأجاف ام .رحتنا دق ناك اذإ اميف ةفرعم دصقب (ضَرَتفُي اذكه)
 ىلع تعقو اهّنأ ةجردل ةديدش ةّوقب اهعفص دقف عقاولا يف  رحتنا دق

 دقل .هلخحتب رشبلل ةقاط ال ام يناعأ اتيشنوك اي ينتلعج دقل» «لاقو .ضرألا
 كبحأ يذلا ديحولا صخشلا ىلع اهيبّرجتل ةّيونعم تابيذعت تعرتخا

 نوكت نل اهنأب اتيشنوك تحرص (.ةّوملاب كزوحأس 5 نآلا نلعأ .فغشب

 امون ت نأ نعي. انك یر رک و ارارغ ھر تكل دل اديأ

 ام لك ّسنإ ءيضاملا سسنإ :تلاقو ةبحمب هيلإ اهيرظان تعفر اهدنع .هرعاشمب



 ع

 ٠ ملالاب ةعتملا جزمأ
 ١ ث

 اهنأب ترعش دقف أ ةيؤر تعاطتسا اهّنأو اَمأ ءاهبرض هّنأو ام .انأ هئبكترا

 باشلا عم ةقالعلاف - اتيزوم لازت ال تناك .ّقحب اهبحي ناک هلأ نم ةدكأتم

EN.ةرداغم روف تهتناو .ضارعتسالا دصقب طقف تناك  e 

 اريخأ .U ّيعارذ نيب كرظتنأ انأف .ةّوَملاِب كاع .هيلإ ىمتنت لازت الو

 دلو يذلا رمألا یارذع نازت ال لعفلاب اک اهنأ فشتكاو .ةقداص تاک

 .ةمراع ة ةو هيدل

 ةريصق ةياور يف ناتيصخش امه زيريب اتيشنوكو ويتام كود . ريسهتلا

 يهو .ةكّرحتم ةيمدو ةأرما ناونع تحت 1896 ماع نقف شیوا زج اهنك

 تارك ذم يف «نولييراش ةسنآلا» ةثداح و EET ةّيميقح ةَصَق ىلع ةدنتسم

 يزول قارا وه ناطيشلا :نيمليفت انساك ةّصقلا تّمِدخُتسا  اقونازاك

 كاد صيوعلا ةبغرلا عوضومو «شتيرتيد نيلرام ةلوطب نم «غربنريتش نوف

 كأ ٍلجر ىلع ذاوحتسالاب اتيشنوك موقت «سيرل ةّصق يف .ليونوب سيرلل
eليلذ دبع ىلإ رهشا نوضغ يف هلوحو . 

 ٍةليقث ٍتاعرج كلذ يف امب ,رعاشملا نم نكمم ٍددع ربك كأ ريثت :ةطيسب اهتقيرط

 هلمحت .اهلالغتساب همايقل ةءاندلاب رعشي هلعجت مث نمو «هتوهُس ريثت .ملألا نم

 اهؤافتحا .اهئارش ةلواح بنذلاب رعشي هلعج مث نمو «يماحلا رود بعل ىلع

 روهضلا دواعت امدنعف اذل  اهرسخ دق هنأ ذإ  اديدش ابرك هل بكس تغابملا

 عمو «يذلا ؛رماغ حرفب رعشي هّنإف (ةفداصملا ليبق نم ًادبأ نكي مل اذه)
 ةظحللا نذإ ناقبسي لالذإلاو ةريغلا .عومد ىلإ هلّوحت ام ناعرس .كلذ

 ًاقرط دجوت اهنإف «ةصقلل ًاعبت ءاذه دعب ىّتح) .اهتيرذع هحنمت امدنع ةيئاهنلا

 عافترال ا خي دک (ضيضخل) ضفخبنم لك (.هييذعت يف رارمتسالل

 .رابدإلاو لابقإلا ةبوانم كرش يف ًاعقاوو اذ حبصي . کا (ةورذ)

 : ًادعاص أطيسب راسم عبي نأ كئاوغإل ادبأ يغبني ال

 ام .ةفيعض ةذللا نوكتسو «ناوألا لبق ةورذلا يتأتس اهدنعف .ماجسنالاو
 عقن انلعجي توملا عم كاكتحا .ةقباسلا ةاناعملا يه ةّدشب ًائيش رّدقن انلعجي

 .ريثكي ًاعاتمإ رثكأ اعيش لزنملا ىلإ ةدوعلا لعجت ةليوط ةلحر ؛ةايحلا بح يف

 رتوتلا قلخت نأ «بركلاو «سأيلا «نزحلا نم ٍتاظحل قلخت نأ يه كتّمهم

 ةذللا وحن
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 - رشاز نوف ویویل :
 يف سونيف

 ناج ةمج رت ا رشا

 م :خوزام

 اين كام
 س

 ماد «تيئردو وا

 يف ادھر تلا اوني

 مهعد] (ةيتيناللا
 ا ٣ 8

 اوماد ام ينوهركي

 ةيهاركلاو فوخ ا

 تايمتني ضف

 يف :ضعبلا امهضعبأ

 فوخ ا نأ لوح

 ةلصب ناتي ال بح او
 « ضعبلا امهضعب ىلإ

 وم فوخ ا لاکو

 ام سيل
 ن ىو يان ءاريتم
 ؟ةعيبطلا قئاعن بحل ا

 بعرو لق دجوي الا
 نال هيف نور

 شي ليمج ا همغانت

 لالخ نم هقيرط

 بارطضالاو ىضوشلا

 نم هنامأو «يتشحولا
 نکل ؟هردغ لالخ

 ديدحتلاب قلقلا اده

 يأ نم رثكأ انرسأي
 كلذكو .رحآ ٍءيش
 اذإ ءبح ا عم رمالا
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 نأ هل ًاضیعم ناك

 اقرشم نوكي
 نأ بجي ءافخ ا

 ةقيمعلا ةليللا ن ضحي
 ًاشنت يتلا ةقلقلاو

 .بح ا ةرهز اهنم

 نيروس -
 تايموي .دراجيك ريك

 درواه ةمجرت «يوغم

 انذإو غنوج يف
 غنوه .شتإ

 ةنئاكلا تلعس

 ةببكح ا ةيماحرلا

 لاش بيئرت تداعأو

 ٠ .اهيفتك ىلع ورفلا
 ىلع كل ًاکشو

 يف سردلا

 «:تايكيسالكلا

 ال ىنتكلو «تبجأ

 هنآ رکن نأ عيطتسأ
 ملاسم ا كل اع يف

 2 لاو
 نف ع اع يف

 مه ةأرئاو لجرلا

 .ةرطفلاب مثدعأ

 ةهربل تح ا مهدحوی

 ًالقع نالكشيف

 ًادحاو ًايلقو ًادحاو
 نكل ءةدحاو ةدارإو

 سدنلا لعج ءازإ قلقت ال . نيميظع قاتعإو جيرفتب حمسي وأ بقؤي يذلا

 50 مهي كسم ككارش نأ ىلع ةديكأ ةمالع بضغلاف ؛نيبضاغ

 فو سانلا داف ًابعص كسفن تلعج اذإ كنَأ نم ًافئاخ نوكت نأ كيلغ

 يذلا قيرطلا نوكي دق .اننورجضُي نيذلا كئلوأ طقف رجهن نحن - نورم

E EGكيلعف «ن  

 .مهتدارإ ةّوق راثآ رخآ وحمتسو ضيضحلاو جوألا

 0 وا

 ةيفحصلا نم ةّيفاحص ةلباقم بلط يموقلا نمألا نوؤشل 6 دراتختر

 ذإ :تالباقم حنمي رجنسيك ناك ام أردان . . يشتالف انايروأ ةروهشملا ةّيلاطيإلا
 جانسي الجر ناكو «يئاهنلا جتنملا ىلع مكحتب (اهيف) ىظحي نكي مل هنآ

 :يلامشلا يمانتييفلا لارنجلا عم يشنآلف ةلباقم أرق دق ناك هتكل .مكجتي نال

 !مانتييق برح ىلع عالطالا ةديدش تناك .تامولعملاب ةّينغ ًةلباقم تناكو

 ةّيديهمت ةلباقم ءارجإ بلط رّرق .اهنم تامولعملا ضعب ءاقتسا عيطتسي هّلعلو
 فوس هّنإف ناحتمإلا تزاتجا اذإف ؛ةوسقب اهبوجتسيس ناك ثيح .يلوأ ءاقل

 .دوعلا ةبلصو - ةياغلل ةيكذ تناك ؛هباجعإ ريثأف «ايقتلا .ةقثال ةلباقم اهحنمي

 اغار بعضا ناك هنأ تو ءاهدو دنطق اهقوفي نأ امتع ايد نوک
 .مايأ ةّدع دعب ةريصق ةلباقم ىلع قفاو

 ناك اذإ اميف هلاؤسب ةلباقملا تاد يشنالف نأ «رجنسیک جعزأ م

 نكي مل .ةيلامشلا مانتييق عم مالسلا تاضوافمل ءىطبلا مّدقتلا ءازإ ایخُم

 كلذ عمو .ةيديهمتلا ةلباقملا يف كلذ حضوأ دق ناك - تاضوافملا شقانيل
 ديرأ ال «يفكي اذه» :لاقو اليلق بضغ .باوجتسالا طخ سفن تعبات دقف

 الإ ةرشابم عوضوملا نع علقت مل اهتأ نم مغرلاب .٠ ماب عر كأ ثّدحتلا
 ةّيبونجلا مانتييق ةداق هاجت ةّيصخشلا هرعاشم ىه ام :فطلأ تراص اهتلئسأ نأ

 ضاختشالا نم عوملا كلذ نم اعمل انأ» :هلوقب صلمت كلذ عمو .ةيلامشلاو

 ةيفسلف عيضاومل تلقتنا «.افده مدخت ال فطاوعلا .ةفطاعلا هب مكحتت يذلا



 ت

 عم ةّيدولا تاقالعلا ةماقإ ىف هرود ىلع هترطأ .مالسلا ببرحلا _ عشر

 يذلا ہلال نع کت هنم كاردإ نود عسا تک ادي نسل

 8 - .ذوفنلا مادختسا ةعتمو مان ةلأسم عم لماعتلا ىدل هب رعش

 اعونخ اعبات ةطاسبي ناك لھ ۔ ىسقالا ةلئسالا تداع ئجافم وحن ىلعو

 نأ ناك هفده .هئارطإو هب عاقيإلا نيب ام بوانت تناك اهنا ثيح

 ١ ىلع «ةياهنلا يف ؛ائيش هسفن نع فشكي نأ نود اهنم تامولعملا

 0 نم ةفئاط فشك دق ناك هنأ نيح يف ءأئيش هتطعأ دق نكت مل ءاذه
 ناك هنأ هذ هداعتعاو: لالا نيس ىلع بما ءايتأك كفيلا لع هنرن ا

 يأ ؛نيدحوتسملا رقبلا ةاعر نم عونك هوؤر مهّنأل بعشلا لبق نم ًابوبحم
 ناف ةلباقملا تركت امدنع .هدحول ةعيسلا رومألل ىذدصتي يذلا لطبلا

 ادد ًابضغ اهببسب بضغ «رجنیسیک سيئر «نوسکیت

 .ةلباقم يشتالف «يونهب اضر دمحم «ناريإ هاش حنم 3 ماع يف

 «تاّيمومعلاب ثدحم ءاسبتلم نك  ةفاحصلا عم لماعتلا ةّيفيك ملعي ناك

 دق تناك ةبراقملا هذه .تقولا سفن يف بدها نكلو «مزاحلا رهظمب رهظإ
 ىلع ةلباقملا ىشتأالف تأدب .ةقباسلا تارلا نم ديدعلا ىف اهلعف تلعف
 بدهكو «كلمك هروعس ةّيفيك نع هتلأس هنأ ثيح «ىصخشلا ىوتسملا

 نع ملكت .نزحلا ةياغ يف ًامئاد ودبي هاشلا ناك اذالو «لايتغالا تالواحم

 تد دق اوا سكي ملألا
 يشنالف ملكتت مل هثيدح ءانثأ مدح ىلإ هل جیرفت انچ هلا هلكاشم نع
 لكشب عوضوملا ترّيغ ٍذئدعب .دارطتسالا ىلع اهتمص هّنح ثيح ءاليلق الإ

 دق اذه ّنأ دب ال .ةيناثلا هتجوز عم تابوعص نم يناعي ناك دقل :ئجافم

 «عوضوملا رييغت لواح .ةساّسح ٌةطَقَن تناك هذهف يولهب بضعغ راث .هملآ

 نع ثّدحتلا يف تقولا عيضن اذامل :اهل لاقف .هيلإ دوعت تلظ اهتكل

 ّنهراقتفا  لامجإلاب ءاسنلا داقتنا ةجردل فّرطت ٍذئدعب ؟لافطألاو تاجوزلا

 ةّيروتاتكيد ٌتاعزن هيدل ناك :هتقياضمب يشنآلف ترمتسا .ٌنهتوسق ,عادبإلل

 كاك يشتالف نيلأت ني ىلا بتكلا .ةّيساسألا ا ناك هدلبو
 هلعل اذه هالا اجا اهون ًاعجافتم هاشلا ادب .هتموكحل ءادوسلا ةمئاقلا ىلع

 تفطل ٍذئدنع اهتكل (.همكحب ةحاطإلل ىعست) ةماّده ةبتاك عم لماعتي ناك

 «١ ضفختن هح ةراتو ةريتولا نم دعصت ةرات ؟نوديدعلا َنْظي

 تنی ۶
e 

 ناک نيذللا ةدحولاو نع «هبصنم ءابعأ

 573 .٠ ألا ةعتملا

 لادعابتیس ام ناعرس

r E 1 
 .٠ سىيعبلا امهسصخعب ع 0 0 6. ل

 اذه لوفرعت تناو

 ا 97 2
 نأ دب ا یم ليضفا
0 

 امهدحأ عضخي : 1

Jyالو هتدارإلا رح  
 2 ET أن 5

E 

 .ef مادقألاب سادي“

 ةأرما ىمدق تعب

 تعطأف 0( عبصلاب
0-7 

 م وق ةدسسلا

 تنأو» .ةحاقوب

 اريح كلذ فرعت

 ءىش ادهن 7 2. ىنم

 8 0 5 هل

 .od ماهو / يک

 تنأ ی ين قرابعب#

 نود يدبع نالا

 كقحسأسو «ماهوأ

 6.ةمحر نود قمدقهب

 تناو م «!مادم ايد ه

 م 0 ١
 ةيساق ینناب فرتعا

 ةكناكلا لذا اظن
7 | 

 ينتكل - ةجهبلا

 نالے ةلوخم تلا

 لب ؟كلدك ن اوكا

 نم وه لجرلا

 يه ةأرم او «بغري

 هذه :اهب بغار نم

 ةأرم ا ةيلضفأ ىه

 اهنكل «ةديحولا
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 نم .ةمساح ةيلضفأ

 لجرلا لعج لالخ

 ةعيبطلا إف «ةياغلل

 تع ر دق

 ا نمو « ةأرم ا ةمحر

ES 
 ٍدبعك «عیضو عباتك

 رخآ يفو «ةبوعلاك
 يو ن فانا

 ةايلق ُةأرما نوكن

 ايو ء «.ةمكحلا

 نإ «يتزيزع
 .٩ .كئدابم

 هيتبمو ٠ . تججتحا

 6«ماع 000

 وز يسع
 رر يهو 5

 ىف ضيبلا اهعباصأ

 املكو .دوسألا ورفلا

 رثكأ ةأرلا تناك

 داعتسا املك «اناعذإ
 هسفنل هكلامت لجرلا

 حبصأو ربكأ ةلوهسب
 املك نكل ؛ًاطلستم

 ٌةوسق رثكأ تناك
 املكو «ًاصالحإ لقأو
 هتاماعم تءاسأ

 ىلع هب تبغالتو

 تناكو مشاغ وحن

 تكذأ ءًاماليإ رثكأ

 هب تنمضو هتبغر

 يف :طمنلا رّركت .ةديدعلا هتازاجنإ نع هتلأس اهّنأ ثيح «ٌةيناث (اهتجهل) اهتربن
 (ةّرغ نيح ىلع هذخأت) اهيف هتغابت تناك ءاهيف يخرتسي ناك يتلا ةظحللا

 «رجنیسیک رارغ ىلع .ءاوجألا فطلت تناك ضعتمي امدنعو ؛عطاق ٍلاؤسب

 اقحال اهركذل مدنيس ناك ءايشأ ركذيو هنع ًامغر حتفني هسفن دجو
 000 E .طفنلا رعس عفر ىلع همازتعاك

 وسلا ةحئاللا ىلع تنك ول ىتح» «ةلباقملا ةياهن يف اهل لاقو .اهتلزاغمب
 «.يبلقل ءاضيبلا ةحئاللا ىلع ڭغا «يتموکح

 او نيذفانو ءايوقأ ٍةداق عم تناك يشتالف تالباقم مظعم .ريسفتلا

 ِءيس فا نع فشكلل ًايدافت «فقوملاب مك علل ةيغاط هجاح يوذ ءاسنو

 مهعم يرخب تناك نم عم براضتو الخ ةلاح يف اهعضو اذه .جرحم

 نع مهيلختو ءنيفطاع مهلعج  حاتفنالا ىلع مهلمح نال ارظن «تالباقملا
 دمتعت يتلا ةيكيسالكلا ةيئاوغإلا ةبراقملا .طبضلاب هديرت ام ناك مكحتلا

 مهف ؛سانلا ءالؤه عم اهل ٍةجيتن يأ ققحت نل تناك ءارطإلاو رحسلا ىلع
 تندرا دت كلذ نم الدي: :ةيراقملا هده ةف اروا نرجس اراك
 لأست تناك .ةّقرلاو ةوسقلا نيب ام ةبوانملا لالخ نم «مهفطاوع يشنآلف
 جاتهيف ىلأست نم دنع نامألا مدعب روعشلا نماكم قمعأ 0 انا ًالاؤس

 هغرناب هسفن ةرارق يف كّرحتي ناك رخآ اعيش ّنأ الإ ؛ًايعافد حبصيو ًايفطاع

 .ةينمضلا اهتاداقتنا ّقحتسي نكي مل هّنأب يشنآلفل نهريب نأب ةبغرلا اذه نم
 تناك امدنع .مهتبحت اهولعجي نأو ءاهوضري نأ نوديري اوناك «يعواللا يف

 دق مهتاب نورعشي اوناك «رشابم ريغ لكشب مهحدمتف ءاهتجهل لّدبت
 نوقلطي اوناك .حاتفنالا ىلع نوعججشتيف اهّدو اوبسك وا مهبناج ىلإ اهوبسك

 .كلذل مهنم كاردإ نود ةي رثكأ لكشب مهفطاوعل نانعلا

 ةلاح يف انتاعافد يقبنو ,ةّيعامتجالا فقاوملا يف ةعنقألا يدترن انعيمج

 .ةيقيقحلا هفطاوع ءرملا رهظُي نأ جرغا نو هئان لاح ةّيأ ىلعو .بَهأت

 ىتلا رحاسلا ةبراقم .هذه ةمواقملا لاكشأ ضّمختل ٌةقيرط دجت نأ كيلع

 3 ةلاَعف نوكت نأ اهنكمي مامتهالاو هابتنالا ةراعإو ءارطإلا ىلع دمتعت

 «سفنلاب ةقثلا ةّلقو نامألا مدعب روعشلا نم يناعي يذلا صخشلا عم ٌةّصاخخو



 يكل .ةّوجرملا جئاتنلا ر ہکع يطعت نأو «'روهش قرغتست نأ نكمملا نم نكل

 ا ا مانلا (ةمواعم فعضت) فطاوع كو ؛عرسأ ةجيتن ىلع لصحت

 ةوسقلا نيب أم بوانت نأ لضفألا نم نوكي ام ًابلاغ هاف ا دعبألاو

 دق كفاده“  ايساق كنوك لالخ نم ةّيلخاد ِتارّثوت قلخت تنأف .ةّقرلاو
 دق يذلا ام شا نيبو مهنيب نولءاستيس ًاضيأ ہھتکل «كنم نوجعزني

 مهنإف ءافيطل كلذ دعب نوكت امدنعف ؟كحبحم مدع اوّقحتسيل هوبكترا

 نوريثي دق مهّنأ نم ًاضيأ قنقلاب نورعشي مهتكل .جرفلاو ةحارلاب نورعشي
 بّقرت ةلاح 8 مهيقبتل طمنلا اذه نم دفأ .ةظحل َهّيأ ىف ًادّدجم كعايتسا

 كتقر .ًاقيقرو ًادودو كئاقبإل قول
 ىه تالماجنلاو ةرخاسلا تاظحالملا

 ملا يديدشو كتوسق نم نيفئاخ - ةريحو
 :نيتيفخ انوكت نأ بجي كتوسقو

 ضصخت ةحراج ِتاقيلعتب لدا :يسفنلا لّلحْملا رود بعلإ .لضفألا
 مهتحيس .عمتساو ئفكنإ اهدعبو دا كنوك نع ودعت ال تنا ةّيفذلا

 طلو ماكا ةأطو: نم نفح .ةج جم تافارتعاب ءالدألا ىلع قاتميص

 لثم كئاضرإل نولضانيسو ةيضرع ٍتاءانثو ٍتاءارطإ لالخ نم اهنم
 .بالكلا

 مهعفاود

 ةيغركب ىلحتي نأ ءرملل يغبني نكل «ةسيفن ةرهز وه بح ا
 . فرج ا ةفاح نم اهفطقل

a 
  5نادنتس

 ءاوغإلل حيتافملا

 الأ اركاب مّلعتن .ًاليلق صقنت وأ ديزت ةجردب نوبّذهم ًابيرقت سانلا لك
 مامتهالا عنطصنو :مهتاباعدل مستبن ؛مهنع ًاًمح هدقتعن اب سانلا ربخن
 ًاعبط حبصي اذه .مهعم شيعلل ةديحولا ةقيرطلا اهتإ .مهلكاشمو مهصصقب

 .ًاقح اي رورض كلذ نوكي ال امدنع ىّتح نيفيطل نوكن ؛رمألا رخآ يف ٌةداعو

 ٍءيش يف لحتدتلا لالخ نم) مهجعزن الأ ,نيرخآلا سانلا يضرن نأ لواحن
 ّنكل .عارتلاو تافالخلا ىدافتن نأ .(ةّصاخلا مهتاّيلوؤسم قاطن نمض ربع

 ردت نأ

 - رساز بتوع دنلوب وین - و

 يف سونيف «خوزام

 : وألا
 Er مس لام

 قارن قمعأ بردضت نأ
 2-4 -- و

 ءىحلا نئاكلا یدل

 بلقلا فقوني ثيحب
 ا

 سضبشا نع هلام .٠
 يه اهرب هيتاوهشن /

f 
 هصخحشلا

E: 7051 

 مه امك نيكراشملل

 مهناويح يف
 2 . ةيعيبْصلا

 هلأ جت نإ ادب اني

 ميعنلا نم ا

 تح ا هب دعي يذلا
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 وه هل ٍرثأ لوا تف
 .بركلاو بارطضالا
 ىيا فغشلا

 اجايتها هتاذب ضرحي
 ةجردل ادهك ًافينع

 ةوجرم ا ةداعسلا نأ

 ةداعس نوكت نأ ىبق

 نوكت :ةلضحتسم

 ذوكت ةجردل ةميظع
 اهضيقنب هبشأ اهعم
 ا
 نوكت ءانعلا ةيحجرأ

 ّنآل ًارظن ريثكب ربكأ
 رهظي هدحول ءانعلا
 ةلماكلا ةيمهألا

 .بوبح ا ءيشلل

 تولا .:ةيتاوهشلا

 دوولاد يرام

 دج نأ بعيب امد

 نومك ةلاح يف كاش

 ءرم ا لعجي ام كلذ -

 بح ا ىلإ قوتي

 ال همم .فوغشلا

 اني ٌةرجضم م

 نسجاوهلا یوق دال
 ٠ .ةدوجوم لن

 هنوك) ةيادبلا يف كيلإ صخشلا ّدشي دق هنأ نم مغرلاب ءاوغإلا ىف فطللا
 نوعا ىف طارفإلا عا لك نی ام ناعرش نأ الإ مو انهم
 وتلا قلخ ىلع دمتعت ةّيسنجلا رعاشملا .كنم فدهلا رّني نأ يفرح هنكمي
 قاتعنالاب وعش كانه نوكي ا ال «بقرتلاو فقّهلتلا نود .رئوتلا نود

 يف ر دوتلا كلذ نلخت نأ يه كنتّمهم .نيّيقيقحلا حرفلاو ةذللابو «جرفلاو

 جوأل نوكي يكل ءًاباهذو ةئيج مهدوقت نأ :قلقلا رعاشم ريثت نأ .فدهلا

 يدفت ةداع نم كسفن صلخ اذل .ناّيقيقح ةفاثكو نزو ءاوغإلا (ةورذ)

 نوكت ام ًاباغ تنأ .لاوحألا عيمج يف ةيعيبط ريغ يه يتلاو هةفرقملا عازل
 ءءاضرإلا مدع نم كفوخ نم امو ةيلخادلا كتيط نم عفادب سيل ًافيطل

 ثيذل حبصيس ةاجفو قرشا كلذ طخ امالا روعشلا مدع نم عفادبو

 ذ دعبو ىلألا قلح ةّيرح تارا

 فاعضأ ةرشع ةيئاوغإلا كاوق

 ملاع ىف .ليخعت دق ام ةيذؤملا كلاعفأ نم ًاجاعزنا لقأ نونوكيس سانلا

 كر رع ةبرجتلل ةّدشب نوشطعتم انّنأب رعشن ام ًابلاغ هتاف «مويلا
 وه كام ل دش يذلا ملألا .ةّيبلس ةفطاع تناك ول ىّتح «ةفطاعلا ىلإ

 اوكتشيل يش مهيدل .ءايحأ مهاب مهروعش نم ديزي وهف - نذإ شعنم ٌءيش
 ةدل ىلإ , لالا لر رحت نإ ام كإف «ةجيتنلاب .ةّيحضلا رود بعلب نوؤدبيف «هنم

 مدعب

 داد زتس .هديدبت يرحس لكشبو كل

 نورعشي مهلعجإ مهتريغ رثأ .سفن بيط نعو كوحماسي ىّتح
 نم مهب ٌصاخلا انألا ىلع اهغبست يتلا (فارتعالا) ةقداصملا نوكتسو «نامألا

 ةراثإ نإ د .فعاضم لكشب ٌةجهبم مهيمحازم ىلع مهليضفت لالخ

 .مهل كريكعت هدّلوي ام رثكأ فوخلا كيف دّلوت نأ بجي كفادهأ للم
 قلخإ .كتبيط لعفت امم قمعأ وحن ىلع كب مهطبري سانلا رعاشمل كحرج

 ةيحضلا نم ءزجلا دجف ماهلإلل تجتحا اذإ .هليزت نأ كنكمي يك ًأرثوت

 مادصن قالطنا ةطقنك همدختساو رخآ ٍءيش يآ نم رثك أ كطخسي يذلا

 ةيغب هضيرم عم يسفنلا للملا هقلخي يذلا كلذب هيبش مادص يأ) يجالع

 الڳ .(ةّيقيقحلا هسفن تانونكم رهظي يك هزازفتسا ةطساوب كلذو هجالع

 .رثكأ ٌةلاَعف تناك رثكأ ةّيقيقح كتوسق تناك

 ٍدعقو شيعي ناك يذلا لادنتس ىسنرفلا بتاكلا ىقتلا 21818 ماع يف
 نم بح ناك دقف هل ةبسنلاب .ىنيتنوكسيف ادليتاه ةّسيتنوكلاب ناليم يف



 لا ةا <

 تفاحأف ءام ًاعون سارملا ةبعص ٌةأرماو ءاهسفنب ٌةَدَتعم تناك .ىلوألا ةرظنلا
 را ی يلعب ایج انا نم خير وحن ىلع ىشخي ناك يذلا لادنتس

 اهديب كسمأ شكا لامتحالا نع زجع نأ كعب ارا .راقولا هزوعي ٍلعفب

 دوعي اأو رداغي نأ هتربخأف «ةسيتن وكلا تعور .هتحب اهل فرتعاو موي تاذ

 .ادبأ

 تقر دسم ام نأ اهاَيإ اتم .لئاسرلاب شن كضيف لادنتس رمغ

 روضحب ارصحو «ةدحاولا ةعاسلا زواجتت ال ةّدملو :نيغوبسأ لك طقف ٌةدحاو

 رجا نم نالا شيعي راص .رايخ هيدل نكي ملف ؛لادنتس قفاو .نيرخأ نيرئاز

 تحض يتلاو ءاموي رشع ةعبرأ لك نيحت يتلا ةريصقلا تارايزلا كلت

 اذإ اميف ًامامت ًادكأتم ادبأ نكي , مل هّنأل ًارظن «نيميظع فوخو قلقل تابسانم

 ١ .دبألا ىلإ (اهتايح نم)و هدرطتو ا معتس تناك

 ا ناسحتسا ةمالع ىندأ هل ةَسيتنوكلا رهظت مل ةرتفلا هذه لالخو «نيتنس

 - بيترتلا اذه ىلع تّرصأ دق تناك اذامل ادبأ لادنتس فشتكي مل .ةوظح

 اهل هبح نأ ناك هفرع ام لك .ةدعبم ىلع هيقبت وأ هب بعلت نأ تدارأ اهّلعل

 ًاريخأ اطا نأ ىلإ «لمتحُي ر ال وحن ىلع ًاديدش راص ثيح موق الإ ددزي مل

 .ناليم ةرداغمل

 نع ديزي امل اذه رمتس

 نع «ريهشلا هباتك لادنتس بتك «ةنزحملا ةقالعلا هذه زواجتي يكل

 نم فاخت تنك اذإ .الَوُأ .ةبغرلا ىلع فوخلا ريثأت هيف فصو يذلا ءبحلا
 ٍذئدنع بوبحلاف .اه/هفلأت نأ وأ ٌةيافك وندت نأ ًادبأ عيطتست نل كتإف «َبحت
 ايناث .ٌةّدش كبح ةدايز ىلإ الإ يّدؤي ال يذلا ضومغلا نم ًارصنع يقبتسي

 «ساسحإلاب ضبنت كلعجي وهف .فوخلاب قلعتي اميف شعنم ئيش كلانه
 برتقا املك هّلإف لادنتسل ًاعبت .ةّدشب ةّيسنجلا ةوهشلا ريثيو «ككاردإ يرقي
 «ككرتي دق هّنأب روعشلا ىلإ يأ .فرجلا ةقاح نم رثكأ بوبحلا كب
 نادقف عوقولا ًايفرح ينعي تحلا يف عوقولا .رثكأ اعئاضو ًاخئاد تحبصأ

 .ةراثإلاو فوخلا نم جيم «ةرطيسلا
 ةحارلاب رعشت ًادبأ كفادهأ لعجت ال :يسكع لكشب ةمكح لا هذه قّبط

 مهل رهظأ .ةراثإلاو فوخلاب روعشلل نوجاتحي مه .مزاللا نم رثكأ كعم
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 سومی

 ةربأ / تافالاعلا ی

 ديدعلا دعبال

 يريب ةقود إف

 تافيفش نم ةدحاو
 مل .دوريب يد مادم ا

 13 عمتي کب

 الو نسا ر اكشلاب

 ناك ؛حجارل 1 اقعلاب

 خشتنم ؛ ھت ا

 ءابحاش «نيدح ا

 ثيحب تارثبلا نم
 ًادحاو اجارحخ ادب هنأ
 اا تاک فک

 ما كل «ةلمج
 هنأ دحأ لابي رطخي

 ًافغش بهليس ناك

 ٌةفطاع وأ ءاحماج

 مودت نأ اهنأش نم
 مغرلاب «ةايح لا ىدم

 تالزاغم ةعضب نم
 ناك ةيونام تاقالعو
 ..اهب يظح دق
 هنكل ةريمألا ةبغر راثآ

 ءاهلثع اهلباقي مل
 يف جهتبي ناكو
 وأ «ةرويغ اهلعج

 هنوكب وه رهاظتی



 ءارغإلا نف . 8

 ناك ام ًالاغ .رويغ

 .ءاكبلل اهعفدي

 ىح «هنذإ نود ايش

 ةيحدع ةهفاتلا ءايشألا

 ضعب يف .ةميقلا
 اين «نايح 31

 ةزهاج نوكن

 ءاربوألا ىلإ باهذلل

 نا ىلع رص هنإف
 يفو ؛لزنا هك ىفبتا
 تاك رضا ناکا

 نأ ىلع اهربجي
 كانه ىلإ بهذدت

 اهربجأ .اهنع ًامغر
 يدؤت نأ ىلع

 مل تاديتسل ٍبتامدخ
 تناك وأن هبت نكن
 يسبب ول .راغت ّهنم

 0 رحاب ىتح

 ؟ءاشن 37 سبلت

 نم ىلستي ناك
 ريغت اهلعج لالخ

 اهبوث وأ اهتحيرست
 ناك ؛ةظح رخا يف

 انلعو ارارم اذه لعفي
 اهنأ ةجرد ىلإ

 ىلع ةداتعم تحبصا

 ءاسم ا يف هرماوأي ملت
 لعفتس ام صخب اميف
 مويلا ىف نسبلتو
 هنإف دئدعب ؛يلاتلا

 مزل اذإ ئنالقع ريغ نك .هنوعقوتي اونوكي مل بضغ راجفنا وأ «دوربلا ضعب

 نورعشي مهعد .ةقالعلا ءاهنإ :(ةحبار ةقرو) بينرطلا ةقرو ًامئاد كانه .رمألا

 ىلع ةردقلا اورسسخ دق مهاب نورعشي مهعد «دبألا ىلإ كورسحخ دق مهتاب

 ةفح نم مهعجرا اهدعبو «نمزلا نم ةرتفل مهقفارت رعاشملا هذه عد .كرحس
 .لاعفنالاو ةفطاعلا ةديدش ةحلاصملا نوكتس .فرجلا

 ىهو «ةرتابويلك نأ اهدافم ًةعاشإ ينوتنأ كرام عمس م.ق 33 ماع يف

 00 0 «هسفانم 8 نأ ترّوق دق تناك «تاونسل هتقيشع

 ميما ظطخت ناک

 ا تبیرو ينوتنأ كش ا نفل اذه يف ةريبخ + تناك دقت خقاولا يف
 كلذ لجأ .اهتءارب ةرتايويلك دكوت مل .ماّيالا دحأ يف .اههجاو

 ب مل ؛ةظحلا ةيأ يف ينوتنأ مّمست نأ ماع اهرودقع ذاك نقل ا
 ديحولا ءيشلا ناك هل ! هدكت يذلا بحل ا .اهذاختا هنكمي تاطايتحا كلانه

 راهزألا تعب :تدحأ دقق اذه ىلع ليلدلا ميقتل .هيمحي نأ نكمي يذلا
 ؛ديتفش ىلإ ى راكلا عفر مت < نوشت دّدرت .ذيبنلاب ءولمملا هسأك يف اهتقلأو

 ىذيبنلا برشل نيجس راضحإب ترمأ .هتفقوأو هعارذب ةرتابويلك تكسمأ

 هّنأب فرتعاو ةرتابويلك يمدق دنع ينوتنأ رخ .روفلا ىلع أتيم نيج جسلا طقسف

 ملف ؛نيجل' اه يع لقي مل .ىضم ِتقو يأ نم رثكأ ن نآلا اهبحي راص

 هتاف ؛همّهست نأ ةرتابويلك رودقمب ناك اذإو «هنم عجشأ لجر كلانه نكي

 ىلع نم هب عفد ام ءالك .امورل عجريو اهكرتي نأ عيطتسي ناك هبناج نم
 ىلع «هفطاوع ىلع ةرطيسلا مامز اهيدل َنأب روعشلا ناك (هب ىوه ام) ةقاحلا

 .هتومو هتايح الاقف نكي مل ! هيلع اهناطلسل اهراهظإ .اهدبع ناك دقل

 .ًاضيأ سنج ًاريثمو لب «بسحو

 مهنم كاردإ لود ةّيشوزام ٌقاوتأ مهيدل «ينوتنأ رارغ ىلع اتم ديدعلا

 حطسلا ىلإ جرخت يكل ملألا ام ٌصخش انب لزني نأ رمألا م مزلتسي .كلذل

 يف نيردسلا نیشوزاما طاغأ ري نأ كيلع افيد م تابغرلا هذه

 جوي التمف .ملألا نم نيعم عونب_عتمتسي طن لک نال ؛يجراخلا ملاعلا
 ولاني 5 ةايحلا يف ًاديج اعيش نومحتسي ال مهاب نورعشي سان

 نك .حاجنلا عم لماعتلا ىلع نيرداق ريغ مهنوك «رارمتساب مهسفنأ

 ور س 0 مهب بجعم كاب فرتعا ,مهعم



 ء ملألاب ةعتملا زما

 يتلا ةيلاثملا ةروصلا ةاهاضم مهتعاطتساب نوكي نأ نكمملا نم سيل هلأب

 + صاصقلا نم ل ايلقب مهؤادأ نشسحتتي مهمل 5 نيماده اذكه .اهب مهتلّيخت

 نوقحتسي مهنأب دورعشي مه .مهتءافك مدع نطاوم نوکر دی مهعد 2

 نم .ةحارلاب ا هعم لمحي هنإف داقتنالا ينأي امدنعف اذل ءاذهك ًاداقتنا

 هب نوعتمتسي يذلا روعشلا وهو «بنذلاب نورعشي مهلعجت نأ اضيأ لهسلا
 .مهسفنأ ةرارق يف

 عونك ةيرصعلا ةايحلا تابجاوو تاتلوؤسم نوقالي نورخآ ٌسانأ كلانه

 اا ءالؤه یک لک نع يلختلل نوقوتي مهف اذل ٠ لا وبلا نب

 .يحور دشرم ؛ن يد (هيضق هليجبتل ام ِءيش وأ صخش نع نوثحيي ام ًابلاغ

 وأ كلذ ىلع ٌةوالع ؛كلانهو .كنودبعي مهلعجإ
 لا ةحهنل لالخ نم مهر مو مهيلع فّرعت .ديهشلا رود

 ېا نمو ا ىدتعمو ةررب مهتاب دورعتتي امدنعو .«نوكتشي امدنع

eنودبي نيذلا صا َّنإف الاغ .ةعاّدخ رهاظملا :ركذت  

 يأ يف .اوبقاعُي نأب ارس نوبغري دق  ويتام نودو رجنيسيك هابش أ  ىوقألا
 مودت نأ اهنأش نم ةيلاكتاو ٍدامتعا ةلاح قلختسو ةذللاب ألا عت «ثدح

 .ليوط تقول

 لوديرب نيذلا كفن

 ذوحتست ىتل 1

1 

 «راودلاب سانئا رعشي ام ا «ف رجلا ةفاح دنع لا ٠ رار

 .لفسألا 70 0

 .ءارغإلاب مهنم بناج رعشي تيرا نيس

 ىلإ نكمي ام برقأك كفادهأ دق

 .مهعجرأ اهدعبو ,ةفاحلا

 هرابجلا دجوت ال

 .فوحن نود

579 

 ھ ك 7
 غی ندب كاك

 م ويلا هةحيبص ىف
 ر ب

 ةريمألا قرغتف ءىلانلا

 رحنا يف .خ وم دلا ىف

 ب فراس تفاعلا
 لالخ نم لئاسر دل

 مت لتقول رە مرح
٣ 

ef 
 يف هتماقإ لو

e al3  
 یاست تناك اار :

 یک ءاهنيزت لاوط

 نم يدنرتس ام ملعت
 ا ا
 ؛ىرخألا لح او
 لكشب اهلعجي ناك
 يدنرت مثاد هبش

 بعت ال ءايشا

 امدنع .اهءادترا

 نوح ا نيب ؤرجن تناك

iyي أ لعف اع يج  

 ناك امهم ءءيش
 هنذإ دود ءاريغص

 اهلماعي ناك هاف

 رمھنتف :ةمداخك

 م مایل اهعومد
 مامأ اهيلع دری ناك

 ىلإ ةظف ٍدودرب قافرلا
 عيمج ا نأ ةجرد

 نوضفخي اونک

 ةقودلاو ءمهفرط
 عمو :ًالجح بص

 اهفغش إف كلذ

 ياب صقني مل ههاج



 ءاوغإلا نف 0 ٠

 ؛.لاكشألا نم لكش

 دقق «ةريمألل ةبسنلاب
 اجالع موير ناك

 .رجضلل الافق

 «بحم ا «لادنتس -

 تربليج ةمجرت

 لياس نازوسو

 بالقنالا

 اذإ نوّرفي فوس ةراسخلاو ملألا نم ًاريثك ًارخؤم اوربتخا نيذلا سانلا

 نم .ههتايح يف يفكي ام مهيدل ًاساسأ مهف .مهب ديزملا لازنإ تلواح
 .كرحس تحت مهعضيس اذه  ةعتملاب طامألا ءالؤه قّوطت نأ ريثكب ل اضفألا

 يحب اوضح نيذلا كلوأ ىلع اهل ٍلوعفم لضفأ لعفت ملألا لازنإ ةّينقت
 دق ةحيرملا ةايحلا ووذ سانألا .لكاشملا نم ٌةَلقو ةطلُس مهيدل نيذلا ءةلهس

 ىلع ةبوقع نم اوتلفأ دق مهّنأكو «بنذلاب نحاط ساسحإب اهيا نوردشي

 0 تاو لكشب اذه نوفرعي ال دق 1 دق اوناك (عطاخ) ام ٍءيش

 نأ هنأش نم ام ٍءيشل «ِفاو ّيركف دل ءصاصقلا ضعبل نوقوتي رس
 .مهتيعقاو

 - لالخ نم  ةذللا كيتكت مدختست الأ ركذت كلذ ىلإ ٌةفاضإ
 مادم) غنيك غنايج «نورياب  خيراتلا يف نيوغملا مظعأ ضعب .ناوألا لبق

 بيذعتلا لازنإ ىلع ٌةردق «ةّيداسلا نم ًةحسم مهيدل تناك  وساكيب «(وام
 ناكل ةه مهما نوف اوناك ا اوملع مهاياحض َّنأ ول .ينهذلا
 نيوغملا ءالؤه مظعم نف «ةقيقحلا يف .راظنألا نع اوفتخا ىح ًابره اوضكر

 ةبوذعلا لاثم مِهّنَأ ىلع مهروهظ لالخ نم مهكابش ىلإ مهفادهأ اوجردتسا

 قول ةأرماب يمتلي ناك امدنع كالمك ودبي ناك نورياب ىّتح .نادجولاو

 «ّيئاوغإ كش  ةيناطيشلا هتعمسب كيكشتلل لیت تناك اهّنإف يلاتلابو ةّرم

 تناك .ًاًمح هتمهفت يتلا ةديحولا اهن ىلع ركفت نأب اهل حمسي ناك هنأل

 ةّيحضلا فطاوع .ناوألا تاف دق نوكي ٍذئدنع نكل ءقحال رهظت هتوسق

 .اهرعاشم ءاكذإ ىلإ الإ يّدؤت نل هتوسق َنإف اذل «ةلعاشُمو ةكراشم نوكت

 معصلا ةلماجتاو ةعتملا نم العاج «لمحلا عانق لترا «نذإ ءةيادبلا يف

 ةلحر يف مهدق اهدعبو «مهبذجاو مههابتنا ريت 9 ًالَوأ .همدختست يذلا

 .هنونجم



 ةعبارلا ةلحرملا

 ةلئاقلا ةبرضلل ضقن صقنا

 مهتكبرأ كلذ دعب .يركفلا ءاوغإلا - مهلوقع ىلع تلمع الأ

 ءاوغإلا - ةيماحتلا چ تقولا ناح نالا . ىفطاعلا ءاوغإلا مهتجيهو

 ريشس :ةبغرلاب ةرنتكمو هَ ةفيعض كاياحض نوكن هلحرملا هذه يف .يدسج ا

 كءارو نوعسيس - مامتهالا مدع وأ دوربلا نم ٍليلق راهظإ لالخ نم رعذلا

 .(دزاطي' دراطُا - طوقسلل فاسق مهطعأ . :21) ةيئاوهش ةقاطو ربص دافنب

 نم .مهساوح يمحو مهلوقع مين نأ كيلع «نايلغلا ةطقن ىلإ مهعفدت يكل

 داس معلق تاراشإ لادا لالحت نم قب ربفلا و خب هجر دقت نأ ل ضفألا

 22) مسلاك ةيتسنج ا ةبغرلا رشنتو مهبدجنو مهمامتها رسأت نأ ا ص

 ةلئاقلا ةبرضلل ضاضفنالاو موجهلا ةظحل نيحن .(ةيدام ا تايرغم ا مدختسا

 لا ع ا هل 4 عقوتت نا نوح کل «ةبغرلاب ح حض كتيحض نوكت امدنع
 ا و

 .(روسج ا مادقإلا نف نقنأ ؛23) ةورذلا نيحن

 بزخیف مامتهالا نادقف لحي نأر طخ زربي ىّتح ءءاوغإلا يهتني نإ ام

 ىعست تنك اذإ .(ةقحاللا راثالا نم رذح ىلع نك :24) قاشلا كلمع لك

 نم فقخت مث رّثوتلا قلختف امتد هولا اوغإ ديعت نأ نذإ كيلعف «ةقالعل

 ةعرسب اذه لعف نذإ بجيف «ءاهب ىحضيئس كتيحض تناك اذإ .هتلح

 ثيح .ةيلاتلا ةيحضلا ىلإ لقتنتل (ايتسفنو ًايدسج) ارح ككرتي ات ةفاظنو

 .ديدج نم ةبعللا ادبت
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 دراطملا وه دراطملا

 :ًامجاهم ىغبني ام رثكأ كفادهأ كتداتعا اذإ
 ا و «ةصاخ ا مهتقاط حنم نم نوللقي فوسف

 دزجمب .ةيالا سكعت نأ ىلإ مهظقوت نأ ىلإ جاتحت تنأ

 نوؤدبيسو «ءارولا ىلإ ٌةوطخ طخا «كرحس تحت مهعوقو
 ةحيملتب (عَقوَتُم ريغ روهظ , مدعب «ظفحتلا نم ي ةسملب ادبإ .كتقحالم

 كن ىلع كروهلظ لالخخ نم هايم ا ركع . ًايجيردت كباتني رجلا نأ ىلإ

 طقف مهعد ؛ًااج اش اذه نم نا لعجت ا .رخا صخشب متهم

 ناهز كيرلا يذلا قلتلا 0 ؛يقابلاب مهتليخم موقتسو هنوسحي

 نم تاظفحتلاو حباوكلا رخ رخبتتسو ءايدسج ككلمت نوديريس ام

 مهنذازإ سس يحوب كيعارت نيب اوطقسي نأو ه فدهلا .ةذفانلا

 هةرتاوغإ ع ولا ناب مول أا قلخإ .ةضاخ ا



 ةّيئاوغإلا ةّيبذاجلا

 نيلوبآ ىعدُت ةّباش ةدّيس «رشع مساتلا نرقلا نم سماخلا دقعلا ةيادب ىف
 ىعيبطلا لامجلا لاثم تناك .ىسنرفلا نفلا ملاع ناظنأ لمد تناک تانا

 ًاضيأ تناكو «مهلامعأ يف اهديلختل اوسفانت نيماسرلاو نيتاحتنلا َّنأ ةجردل
 وغم وحن ىلع اَيتاذ ةيفتكمو ءاهعم ثددحتلاو اهنم بارتقالا هسَي و ٌةرحاس

 باّتكلل عّمجب ةطقن سيراب يف اهتقش تيا اهيلإ لاجرلا ٌدشناف ۔

 مغرلاب فرع تراص امك ۔ رییتاباس مادملا تسيصأ ام ناعرسو «نيناتفلاو

 يف ةيبدألا تانولاصلا ٌمهأ نم ًادحاو فيضتست - ةجّوزتم نكت مل اهّنأ نم

 ل ربكألا سامود ردناسكلا «ريبولف فاتسوغ لاثمأ نم باتک .اسنرف

 .نيّيماظنلا اهراوز نيب نم اوناك رييتوج ليفويثو

 تقلت ءاهرمع نم نيئالثلا ىف تناك امدنع «1852 ماع ةياهن ةبارق

 هنأ الإ ففيخس هفطاوع دجت نأ نم ًافوخ همسا فشكي نل هّنأ نم مغرلابو
 ىلع ةداتعم رييتاباس تناك .اهب ميهي ناك هنأ فرعت اهعدي نأ هيلع ناك

 نکل رخآلا ولت ادخلو اهَبح يف لاجرلا عقو دقف - هذهك ةّيدّدوت ٍتاردابم

 ًادقّتم ًافغش لجرلا اذه ىف تبهلأ دق اهّنَأ ودبيف :ةفلتخم تناك ةلاسرلا هذه

 تحت ؛اهل ًةادهم ًةديصق تنّعضت هرم دي طخب ةبوتكملا «ةلاسرلا .ينيد هبش

 ىهتنت نكل ءاهلامج ديجمتب ةديصقلا أدبت ««حرملا ةريثك يه نم ىلإ» ناونع
 :ةيلاتلا رطسالاب

 ءللستأ نأ تدرأ ءةليل تاذ ءاذكهو

 قذللا ةعاس ليللا سوقان عرقي امدنع

 «تالامهإلا

 «تاراكنإلا

 «عدخ ا «تافارحنالا

 عضاوتلاو «تاءاهلإلا

 ةراثإ فدهتشست اهلك

 ,ةيناخلا ةلاحلا هذه

 ءاوغ إلا س یھ يتلا

 نم لدتبملا ءاوغإلا
 کل «رارصإلا لالخ
 قشبني ىميقح ا ءاوغإلا

 ... بايغلا لالح ص

 ءركا :ةفياسم ا لثم هنإ

 لاجم ىلإ جاتحي

 موجهلاب ٍموقي يك
 هده لاوط .للضلا

 ًاذيعبو ء[زناهوج]
 ءارو يعسلا نع

 ءاهيلع قابطإلا
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 ىلع ظافح ا لواحي

 لالخ a هتفااسم

 1 :ةددعتم ليح

 ةرشابم 5 ملكي

 يي يفو

 لك ديحيو ؛ةييغو

 لالخ نم ِءيش
 ةقلذح او ةيرخسلا

 نع ىئاوتي ؛ةعّصتملا

 ينأل ةباجتسالا

 وأ ةوثأ ةكرح
 دجي ىّحو «ةيتسنج ج

 يلزه ڊي بلاط اهل
 ھالا 0

 ىلإ :اهعدخيو

 اهيف موقت يتلا ةلحرم ا
 مامز ذحاب اهسفن يه

 ةلمكم ؛ةبوطخ ا

 يلاتلاب ءاوغإلا

 يلاثلا عضولا ةقلاحو
 لماكلا اهسامغنال

 .تاذللا ىف

 «راليردوب ناج -

 نيارب ةمجرت .ءاوغإلا

 يف ةعئاشلا ترس

 ىنحو لب .ناكم لك

 ةكلملل تريخأ

 يتلا «[رفينيوج]

 زنكلا وحن (هجّني) «نابج ٌصلك
 ..ءاسلمو ةناّير كصخش وه يذلا

 !راودلاب ُبيصُن ةجهب دئكأ «و

 امهتبوذعب ةياغلل ناقعصت نيتللا ءامهليبقتو نيتفشلا كلت نم وندلا يه

 - يعولو ىلإ ٌبحأ موي دعب ًاموي حبصيو

 .يدقح مس ثفنأ نأ

 هودح يذلا قبشل لا نم بيرغ ٌحون هطلاخ اهبجعم مايه نأ حضاولا نم

eاهمامتها ترس ةديصقملا .ةّيشحولا  EN 

 .اهبتاك ةّيوه نع ةركف لذ اهيدل نكي

 فنغ دقف ياا اک .عيباسأ ةع دعب قرا ةلامر تلصو

 وأ يونعملا عم يّداملا ًاجزام «ةدابعلا براقي باجعإب رييتاباس بتاكلا

 ءادحاو ِءيش يف لكلا» ةديصق كلانه ناك «قباسلا يف امكو .يحورلا

 هدحول لمجألا نوكي نأ لان نكمي ال

 - ءامسلا نم ٍةدحاو ٍةرهز دّرجم اهنأل ًارظن

 !زغلملاو ضماغلا لّوحتللاي هآ
  دحاو ساسحإ يف يّساوح لك تضاف دقف

 مّلكتت امدنع اذش رشني اهتوص

 !ةفيعضو ةتفاخ ىقيسوم ةباثج اهسافنأ

 ركفي ناك هّنأو «رييتاباس ةروص هباتنت تناك بتاكلا أ حضاولا نم

SS 

 ىلإ الإ دوت مل ةقحاللا هلئاسر 0
 ا ل رحسلا قيمعت

 اهنتافم مامأ ًاعينم نكي مل هنأ ملعت نأ ًاضيأ يرطملا نم ناك دقف كلذ عمو
 اساس

 .ةَّيدسجلا
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 نوكي دق نمب قلعتي اميف رييتاباس مادملا لابب موي تاذ ٌةركف ترطخ

 لراش «تاونس ةّدعل اهنولاص ىلع دّدرت دق ناك باش دعاش :بتاكلا

 > ادب .ريلدوب

 اسرلا يف راف نأ نم مقرا «هرعش نم ًاضعب تأرق

 ا ناك تولطألا نأ الإ شک

 نكل ءاياوزلا دحأ يف بدأب

 ا لإ ملكت دق داکلاب ناك عقاو ولا يفو ءالوجخ

 أ

 .مرغم باش ةرظن تناك دقن .ةيبصعو ةبارغب اهل مستبي راص

 تدادزا «هتدهاش املكو ءاهروزي ناك امدنع ةّقدب هبقارت

 دق ميسا و ال ناهيد شادي هم ا

 2 ناك ةنّيعم ةلحرم يفو لجر هلكل ءًالوجخ
 ائاسرلا تفقوت ءٍذئدعب ا ناك هّنأ نم ةقثاو تناكو

 نا ةضاخو :ببسلا مهفت نأ رييتاباس مادملا عطتست ملو

 .اهتاقباس لك نم امایه رثكأ تناك
” < 

 هيا مودق نود نينس ةدع تضم

 | ىتاي

f 

 ابلاغ و

 1857 ماع يف

 ا
 .مسالا لوهجم اهبجعم لئاسرب نينسلا هذه

 ةذع رييتاباس مادملا ترّيمو ءرشلا روهز او تحت رعش ناويد ريلدوب رشن

 ىتناو ءاهل ت تيك لا تايبألا تناك دقل  تايبأ

 ةريصق ةرتفب 58 دعب .عيمجلا اهاريل ا ىلع

 ةا يه ا ةر ارو كهل هش اج تالا نم سن
 هتحماس اله - مسالا لوهجم بتاكلا وه ناك دقل ءاهل بتك دقل لجأ

 هرعاشم تناك دقف كلذ نع ادع ؟يضاملا يف ضومغلا ديدش ناك هنوكل

 نوكأ دق ىننأ ةدحلاو ةظحللا يركفت مل تنأو :اهدهع لوطك ٌةّيوق اههاجت

 تنأ «يمالحأ رضحت ةزيزع ٍةروص ن نم رثكأ ىل ةبسنلاب تنأ ... ؟كتيسن

 كيدي لأ .ةريرعلا مادا اهنا ءاغادو | «ةمئاذلا قفز ٠ يقارخ
 (.قيمع صاخب

 هر روشنم ناللا تحبصأ

 لمر سر :ةّيده اهل رعاشلا

 ىدل ناك امم رييتاباس مادملا ىلع ىروقأ أ ةلاسرلا هذهل ناك

 ناك هنآ ةقيقح و :لافطألا قدصب هيبشلا هقدص ناك ببسلا لعل .تايرخخألا

 بلطي نأ نود نكل Ed اا ةرشابم اهلا كنك دق ًاريخأ

 2 ی وا
 توم اخس هن افلا

 ر 35 5-2

7 a 5 E. NF 
 اهنا كليف .تولست د

2 3 
 هح حص اسال

 ةروصب تحع رو

1 5 52 
 ا هجر د سب ههم نأ ةج ,د أا هةم

rd) 
 ةردأق تناك داكلإ

 تح ...هلكعلا ىلع

 کو 5 لع م ةدحا» ةعفد

 عةلواطلا
- 

 اصاخم امئاد ناك

 للطي ناك نمو ءاهن

 ناك و :كلذک

 لك تذع ...ايح

 تركذ نو تاطّظفلا

 ءاهنيعب ةظاظف لك
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 لك ةيانعب تظحالو
 ءاهنم ةدحاو

 اي» :تررکو

 تنك اذا !ةساعتلل

 لفت امدنع ركفأ

 ملو يمامأ يبيبح
 «هب بيحرتلاب لزانتا

 ناب متهأ ىتح وأ
 نكأ م لأ !هل عمتسأ

 ضفرأ نأب ءاقمح
 ىح وأ هعم ملكتلا
 ؟هيلإ رظنلا

 «يهلإ اي يندعاس ءال

 ا كل نفل
 دقتعأ ... !ةعداخمو
 ٹنک يدحول یاب

 كلت هيلإ 5 ص

 ةلتاقلا ةبرضلا
 اعقوتم يمامأ لك

 عربا ةاقتسا نا ع
 هتبنتجا يآ نيح يف

 ًادبأ هيلإ رظنأ ملو

 هذه نكن ملأ «ىقح
 كلت ىف ؟ةلئاق ةبرض

 e ء«ةظحللا

 ملكنا نأ تضفر
 تقّرم ىننا دقتعأ

 .هئايحو ر الك

 وه هلق ام نا دقتعا

 سيلو ناتبرضلا كالت
 . وا هلق هيأ

 ؟ءاقمح

4 
 له !ىهلإ 7 هأو

 هاه. نل رن

 ضا نيذناو مهتفرع نيذلا نيرخآلا لاجرلا فالخ ىلع كلذو ءاهنم ًائيش

 نكن ناك كقف تلا نكي اا اک قودي اوناك مه ام ةلحرم يف ًامئاد

 .هدحول ءاهتّقش ىلإ هتعد يلاتلا مويلا يف .هتيؤرب اهب مكحتلا نكمي ال ةبغر
 اهيلإ قدحي وهو ةيبصعب هدعقم يف سلج .ةدّدحملا ةعاسلا يف ريلدوب رهظ

 ةيمسرلا راطإب ناك هلاق امو ؛ليلقلا ىوس لوقي نأ نودو «نيتريبكلا هينيعب
 دقف رداغ نأ دعب .فطع وأ مامتهال ٍدبم ريغو ًاظفحتم ادب .بيذهتلاو

 وأ هل تبتك يلاتلا مويلا يفو تانا ملا ىلع علهلا نع عون نلوتنا
 وحن ىلع روعشلا عيطتسأو وده رثكأ انأ مويلا» :اهتباتكب ئه مو ةلاسر

 عيصتسأ ان اهاننكما يتلا ءاثالثلا ةيسمأ هتدلو يذلا عابطنالاب اهو رثكأ

 ىلع ٍةأرما دعسأ ينتاب «غلابأ يّنأب كداقتعا لامتحا هجاوأ نأ نود ؛كربخأ نأ

 كبحأ ام) افدص رثكأ لكشب كبحأ يتأب ادبأ رمشأ مل ينتأو «ضرألا هجو

 اناء( نآلا تنا دعُتو ت ناب دچا وأ «لمجأ ًادبأ كرأ مل ينتأو «(نآلا

 «!ادج عئارلا يقيدص

 تناك دقف ؛ةلاسرلا هذه لثم ًادبأ تبتك دق رييتاباس مادملا نكت مل
 مل رمألاو .اهسفنل دوهعملا اهكلامت ترسخ دق تناك نآلا .دّراطُي نم ًامئاد
 رثكأ ناك كلذ دعب هتأر امدنع .ًالاح بجي مل ريلدوب نأ ذإ :ًامقافت الإ ددزي
 هتقيشع ناب خآ ٌصخش كلانه ناك هّنأب روعشلا اهدوار .لبق نم ًادورب
 هذخأت تناك اهّنأو ٌةأجف هتايح ىف روهظلا تدواع دق «لاقود نايج «ةقباسلا

 دنا ل1 و ا اک مار قير اطر عفو ضن ذليل ا

 غولبلا رّدعتم ةأجف راص اذامل .ةرداغملل ًارذع دجو ام ناعرسو «بجتسي مل

 مل .اهدنعل ىتأي یک هاّيِإ ةلّسوتم «لئاسرلاب هرمغت تأدب ؟هيف ريثأتلاو هيلإ

 ًادبأ تربتخا دق نكت مل .هلوطب ليللا هروهظ رظتنت تراصو مونلا ىلع ردقت
 هيلع لصحتو .هكّلمتت «هيوغت نأ اهيلع ناك ىرخأب وأ ةقيرطب .اذهك أسأي
 ىلإ - دوعولا عاونأ عيمج «جنغلا ؛لئاسرلا - ءيش لك تلواح .اهسفنل هلك
 .مالسلاو اهبحي دي مل هنأ ارا بنك نأ

 اهكبريو رييئاباس مادملا رهمي نأ دارأ .ًايركف ًايوغم ريلدوب ناك .ريسفتلا
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 ةيحانلا نم .هبح يف عقت اهلعجي نأو .اهراكفأ ىلع رطيسي نأو «تاملكلاب

 نيديدعلا اهيبجعم iz سفانتلا هرودقمب نكي مل هنأ «ملعي ناك «ةينامسجلا

 اجل اذل .ةّصاخ ٍةروصب اميسو سيلو ءاكبترم ءالوجخ ناك دقف - نيرخآلا

 ردصملا ةلوهجم لئاسرلاب اهتحار قالقإ .رعشلا ىهو ةديحولا هتّوق ةطقن ىلإ

 فاضملا رخآ يف كردتس اهّنأ ملعي ناك هنأ دب ال .ةسكاشم ةراثإ هيلع غبسأ

 اهدارأ هّنكل  هلثم بتكي ٌدحأ نكي ملف - لئاسرلا اهل: لسري نم ناك وه ها

 ىحضأ دق ناك أ اهل ةباتكلا نع فقوت .اهدحول اذه ىلإ لو نأ

 ع اقروا نيش ياكل لظتس اهنا ملع هّتكل رخآ صخشب ًاّمتهم

 قَرملا هذه رشابم لكشب نكل .ًادّدجم اهل بتكي نأ روق «هباتك رشن امدنعو

 ناك ءامهدحوت اناك امدنع .هب اهنقح دق ناك يذلا ميدقلا سلا ريثيف

 نيب) اهب كسمي نأ ءيشب مايقلا هنم رظتنت تناك اهّنأ ظحالي نأ عيطتسي

 ناك دقف كلذ ىلإ ةفاضإ .نيوغملا نم عونلا كاذ نم نكي مل هتكل «(هيعارذ

 ناك ةارما ىلع هناطلسب ّسحي ناو «مجحيو ظفحتي نا ةعتلا هحنمي م

 ءاوغإلا ناك «ىموجهلاو يداملا بناجلا ىلإ تلوح امدنع .نوريثكلا اهيهتشي

 .ًايفاك ناك كلذو ؛هبح يف عقت اهلعج .هيلإ ةبسنلاب ىهتنا دق

 ًاعئار اا انيطعي رييتاباس مادملا ىلع ريلدوب دصو بذجل ار لا

 ام ةلصافلا ةفاسملا ضعب ىلع ىقبت نأ ًامئاد لضفألا نم الو .ءاوغإلا يف

 كئاقب ةجردل اذه يف طتشت نأ كيلع ًامازل سيل .كفادهأ نيبو كنيب
 كيلإ رظنُي نأ وأ «مزاللا نم رثكأ دهاشُت نأ بجي ال كتكل ءمسالا لوهجم

 .ىوجهلاب موي نم ااو .مههجو يف ًامئاد تنك اذإ .لفطتمك

 .كئاوغإ يف رّتوتلا فعضيس و «نيلعفنم مهنوک ىلع نيداتعم نوحبصيسف

 جش .مهتليخم يّذغتل «تقولا لاوط كب نوركفي مهلعجل لئاسرلا مدختسا

 راس لكشب ةسبتلم رد رپ لاسر: تناك .كنورّوصتي مهعدت ال - ضومغلا

 ةّيددعتب رييتاباس ظيغتف «يونعملا بناجلاو يذداملا بناجلا نيب ام تس ذإ

 دق امدنع .مامتهالاو ةبغرلاب اهيف 00 يتلا ةلحرملا يف ذئدعب
 ىف مويلا كلذ رييتاباس مادملا تعقوت امك - ةوطخلاب موقت نأ كنم نوعقوتي
 «عّقوتم ريغ وحن ىلع (ظّفحتم) ٌديعب تنأ .فلخلا ىلإ ًةوطخخ عجرإ - اهتقش
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 ٠ دراطنا وه دراطملا

- ٤ 

 اپا
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 ؟ةئيضخلا هذه ةيرخ ا
 ا ٤
E SEص  

 ابق راحبلاو رهئالا

 /ىسالل 7 مك كلذ

 كئنذ ناك مك

 س
 5 يع ' ءمتشلاو 4

 تعارف لوب هتضح

 نأ لق ةدحاو فذ
 معن مک . توي

 :هيناجب اماه ةيراع

 عتمتسا 8 نجا نم

 (...قماك لكشب هب

 مدت انوع د
 قرف عبس وأ تس يف

 ناك ىتلا ةعلقلا ىلإ

 كلم ا اهيف ٍميقي
 تدرو دفف ءوجامداب
 نع ةزاس ءابنأ هيلإ

 م عانا - تولثنال
 تولسنال ؛اهعامسل

 «دوعیسو 52 ناك

 فاطم هيلع
 قال لكشب معمل

 مالعإل هباهذ يف دج

 ديتسلا اهيأ» .ةكلم ا

 ينو ءهتربم نأ ««مرتحم ا

 كنآ اج ءريخ ا قّدصأ

 هنكل هب ينربحأ نم

 إف ءاتيم ناک ول
 ا رکا

 2 ةديعس نوكأ

f 

 يصح .٤ E e تيبح



 ءاوغإلا نف ٠ه 0

 نأ تولسنال

 ةكلما :هتاينمأ عيمجب

 «تاقانعو تالبف

 ةقيقر هل ةبسنلاب تدب

 وأ «ةياغلل ةمئالمو

 امهيلك إف کا

 حرفب ةقيقح ا ر
 ذدحأ نكي مل ةعورو
 وأ اسهل فرع دق

 نا 7 ب E راس

 کا ًارظن ءدبألا

 رس :هنع بشكي
 اجاهبإ اهرثكأو ةعتم
 عني يتلا كلت يه
 نا نود نکل «اهينز

 .اهب حرصي

 «يورت يد نايتيرك -

 .ةيرثرالا تايمارغلا

 .ويلباد مايليو ةمجرت

 رلبيك

 نايحألا ضعب يف

 رومألا ىلإ الام ناك
 ةجرد ىلإ ةيركفلا

 لغلغتي كلذ عد اي تنل ديك البو كلذ نم رك ءىشال نك وو

 اذه فيطلتل ديحولا ليبسناو ؛قلقلا ةرارش كباحسنا قلطيس .نينثا وأ مويل

 ثفادهأ نعجتسو نآلا عجارت .ككلمتو كتدراطم لالخ . نم ةركبد لقا

 دكقسي مهدشت يتلا ةيبذاجلا ةّوق نع ٌنايمع , مهو .قعناي ةرمثك كيعارذ نيب طقست

rريثأتلا دادزيو ہھتدارا هو طرخنت ' ص ردعب «مهتک راشم دادزت ام ردقب  

 كيلع ةّصاخلا ةيئاوغإلا مهاوق 'ومدختسيل مهتيّدحت دقل .ًاقمع ىناوهشلا

 .ةتيمتسم ةقاطب كنودراطيسو يالا کب «لوبيجتسي امدنعو

 .يتدراطمب ةرصتنم ا اهنأب رعشن نأ اهملعأ اذكهو عجارتأ انأ

 نم فرعت نأ اهملعأ ةيتسكعلا ةكرح ا هذهبو «رارمتساب بحسنأ
 ةيهام «هفغش «ةجئاهلا هراكفأ ءيسنج ا بح ا ىوق لك يل

 2 ةوتلا .ربصلا دفانلا بق هر حلاو

 دراجيك ريك نیرو

 ءاوغإلل حيتافملا

 عفاودب كشلل لايم ةبلصتمو ةدينع ٌتاقولخم مه رشبلا نأ اع

 يه :ءاوغإ يأ ريس لالخ «ىرحأب وأ ٍةقيرطب كل فدهلا ةمواقم َنإف «سانلا
 نود وأ ةت نوكت اشارا نذإ تاءاوغإلاف .ًايعيبط هنوك نع ودعي الل هما

 عوقولاب نوؤدبيو «مهک و کش نم ًاضعب كاياحض ىطختت نإ ام نكن .تابقع

 .مهسفنأل نانعلا قالطإب نوؤدبي ثيح ةطقن ىلإ اولصي ىّتح «كرحس تحت
 دحأ ال .كلذب نوعتمتسي مهّنكل ؛طخلا لوط ىلع مهدوقت كاب نوسحي دق

 ماتخلا نيحي نأ عّقوتي كفدهو «ةبعصو ًةدقعم رومألا حبصت نأ بحي
 نأ ىلع اهدنع كسفن نرمت نأ بجي يتلا ةطقنلا يه كلت نكل .ةعرسب

 را یس رج قلعت اور ينا نمل هوز عسل کتو مج
 توا رر هر ةياهن ىلإ را لاسر ی رل نا
 يفف ةر رثكأ ةقالعلا لعجت نأو رّتوتلا ةذح نم اجترت ديزت نأ ة ةصرف

 نأ نيتوغملا ديرت لب ؛اهب بعلتل ةلعفنم ًةريغص ٌةّيحض ديرت ال تنأ ةياهنلا
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 59] ه دّراطملا وه دراعملا طوقسلل ةحاسم مهطع'

 تنأ .ءاوغإلا يف نيلاعف نيك راشم اوحبصي و «مهتدارإ ةّوق لماكب اوطرخني

 عاقيإ ىلإ فاطملا رخآ يف مهب يدؤي يذلا رمألا ؛كودراطي نأ مهديرت

 اذه زاجإل ديحولا ليبسلا .هنم كاكف ال وحن ىلع كلابح كرش قفا شفنا

 .نيقلق مهلعجو ءارولا ىلإ ٍةوطخ ذخا لالخ نم نوكي

 «(12 لصفلا رظنإ) قباسلا ىف ىجيتارتسا لكشب تعجارت دق تنك
Th 3 NEE 78000 َ 3 ل 1  c3يّدؤيسو كبح يف عوقولاب ادبي نالا فدهلاف .فلتخم اذه َّنكل  

 وأ ةقيرطب يتطصخ اذه ءمامتهالا دقفت تنأ :ةعاترم راكفأ ىلإ كباحسنا

 ٍريوأتب مايقلا دودي ريس كفادهأ نإ .هتبكتر | لق تنك غيىَس هلعل «ىرخأب

 ناك نإ هلا اع ةماقل كنانأ يشن رت كتاب وک نأ نم الدب اديك

 نم كتداعتسا ىلع ةردقلا مهل نوكتسف .هوبكترا ءىش ره ةلكشملا ببس

 نلف تح و و یا ةا نم تنك ادا هك و لس ریت لالخ

 ضرغلا يّدؤيس اذه دأب مهنم ًاداقتعا موجهلا ىلإ نولّوحتيو «كيلإ نوتأيس

 م رسام ةظبترف ةدارإ ةّوق :مهفإ .ةيناوهشلا ةرارحلا نوعفريس

 : مهتوهش یوتسم ناف ن ٍلكشب كايإ

 a او ا انوي :EN ىلإ نولّوحتي

 .عيطتست ام ردق اهعفرإ اذل .ةرارحلا عفت ر تسف

 ا ا ةقذاح E كلذ e «بحسنت امدنع

yT سعب ماس كش لكش ىلع غزیو e 
 كتوطخ .اهسسفنب اهسفنل ا يحصتس مهبيصت يتلا (بايترالا نونج)

 ىلإ ٌةّيعاوط نوعفدنيسف اذل ,ككالتماب نوبغري مهلعجتس فلخلا ىلإ ةّيفخلا
 ةيجيتارتسا نع ةفلتخم ةيجيتارتسالا هذه .دحأ مهب عفدي نأ نود كيعارذ

 نم اطمن قدختف «ةقيمع ًاحارج اهلالخ نم وأ اهبجومب لزنت يتلا 0 |صفلا

 كاياحض لعجب نأ وه كانه فدهلا .ةذللاو , ملألا  IEانه ام ةدمتعمو

 ال) مدختست نأ لّضفت ن ,تيجبتارتسالا يأ .نّئموجهو نيلعاف مهلعجت نأ وهف

 "كچ لوم ىلعو ديرت ام ىلع دمسي أ وج نيالا عمج نك

To, 
 ینناب اهعم ترعش

 یف ؛ةأرماك تيهحتتا

 نك رکا ناحا

 نا ی و کک

 نا ًاهعم تدك ةهجرد

 يف اھ دعترا

 تنك تاقوألا ضعب

 ؛هل ةبسنلاب ةيبرغ لثم
 ىرخأ نايحأ يف
 ملستسي ناك

 ٍائدعب .لماكلاب

 قعاردب تيمر دنع

 لک ريتغل «هوحن

 تشناع ذا «ع یش

15 :7 
 انآ يتقيقح 5 هنإ

 - ب تو
 2 89 ت نأ فت ١

 ا يدل نكي مل نإ
 ةجردلا يفو 8 ىركذ

 ريغ ىركذ ىلوالا

 اک اننأب - ةيعاو

 2 تاذ نيبوبحم

 نأ عيطتسن ال انك
 ١

 مل نإ تحن رماخي ,



 ءاوغإلا نف 2 ٠

 ضعب ىف كفل فضلا

 روعشلا اذه نايح 1

 ی ؛لوبوبحم انا

 نيدكأتم اک اذا

 ةرابعب .هنم ًامئاد

 نل بح ا ّنإف «ىرخأ
 نأ نود انكم نوكي

 صخشلا نوكي
 نو ابوبحم
 نم دکاتلل هداقتفا

 ر يحلب کک
 نأل سصخشلا ةجاح

 ةجاح تسيل بحي

 ةجاح ا هذه لإ .ةيلأ

 نم ةبستكم دیکاتلاب

 يف ةبرجقلا لالخ
 نم: ةقحاللا لاحازلا
 لضفألا نم .ةلوفطلا
 لالخ نم :لوقن نأ

 نم وأ ةديدع براجت
 براجت رارکت لالخ
 نأ دقتعأ .ةهباشتم

 يه براجتلا هذه

 يلق ةعيبط تاذ

 اکر دم لفضلا حبصي

 وأ بوبحم ريغ هناب
 ريغ هما بح نا

 ملعتي .طورشم
 نکی هنأ نأ لفطلا

 ةيضار ريغ حبصت نأ
 نأ نکی اهنا هيلع

 مل نإ اهبح هنع عنق
 «ديرت امك فرصتی

 ءاوغإ فدهتسي زئاهوج ناف ا نيروسل يوغم تايتءوي يف

 الا ىلإ اهعم هتقالع يف لام هنوکب ادبي .ةليمجلاو ةعفايلا ايليدروك
 رر

 ةيسنامورلاب مستت لئاسر اهل لسري كلذ دعب .ءطبب اهمامتها رسأيو «ةّيركفلا

 ىلع م انوا ا ىقبي هن نم مغرلاب .ًابح اهناتتفا رهزُب نآلا .ء ءاوغإلاو

 وكت د ةقيمع اراوغأ هيف ّنأ رعشتست اهنأ الإ ءيصخشلا ىوتسملا

 ايليدروك دوار «ناثّدحتي اناك امنيب موی تاذ مث .اهتحي هنأ نم ًةدكأتم

 هنم رثكأ راكفألاب ًاّمتهم ادب دقف .فلتخم ءىش هيف ناك :بيرغ ٌروعش
 تسستا لئاسرلاف  ًمَوَق اهكوكش تدادزا تلت ىتلا ةليلقلا ماّيألا لالخ

 دق قلقلاب اهروعشل ٌةجيتن .ًادوقفم ناك ام ميش :ةيسنامورلا نم لأ ردقب
 حبصأ .ةدّراطملا نم الدب ةدراطملا تحبصأف مرتو !! جيردتلاب تاومت

 .زناهوج ىلإ ةبسنلاب هّلقأ ءريثكب ةراثإ رثكأ نآلا ءاوغإلا

 عابطنالا ايليدروك يطعي وهف ؛ةّيفخ ةّيعجارتلا زناهوج ةوطخ تناك

 0 دوعي .رثكأ ال «قباسلا مويلا نم ليلقب ةيسنامور ل لقأ همامتها نأ

 نادوعي ال نيتعيبطلا اهتنتفو اهلامج لأب ةقلقملا ةركفلا ريثي اذه كيلا

 ءايسنج هريثت نأ بكا ٍدهجب لواحت نأ اهيلع .هيلع ريثأتلا كلذب ناعتمتي

 ةبغرلاب نآلا حفطت يه .هيلع ناطلسلا ضعب اهيدل نأ اهسفنل تبنتو

 .هتفطاع نم يفخلا زناهوج لّصنت ناك ةطقنلا هذه ىلإ اهلصوأ امو .ةّيسنجلا

 ودبت امدنع .ّيعيبط لكشب هل ىّتأتت يتلاو ةّصاخلا هتيبذاج سنج ل لكل

 ءاجعزم نوكي اذه ناف «ایسنج بيجتست نأ نود نكل ام صخشب اتهم

 كيلع «ر +ألا اذه ثدحت يكن .كئاوغإل ليسو نودجي فوس :ايڌحت متقي

 نکل 3 ءاحيإلا وأ لئاسرلا لالخ نم «كفادهأب ًامامتها رهظُت نأ ر أ
 رع ىف نوكت امدنع سنجلا ةمودعم ةّيدايحلا نم ًاعون ذخَنا
 نتافملاب مهسفنأ حيلستل مهعفدت تنأ .رثكأ ال نكل افاد ىّتحو ءادودو

 .هديرت ام طبضلاب اذه مهسنج ةبسنلاب ًايرطف ةيئاتملا ةيئاوغإلا

 متهم كلنأب نسحت كفادهأ عد هءاوغإلا نم ةريخألا لحارملا يف
 ىقتلا امدنع .فلخلا ىلإ ٍةوطخ ذخأ نم رخآ لكش اذه  رخآ صخشب
 يف ساينراهوب يد نيفزوج ةباشلا ةلمرألاب ةّرم لَوَأل تربانوب نويلوبان
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 .اهاَيِإ هتححنم يتلا تارظنلاو ديرفلا ی اک c1 795 ماع

 لاج رلا لاحت تناک ثيح E كوع 0 أدب 0 نيرخآلا

 يتلا 25 م هيانل TT ¢ نيفزوج بح يف رف عوقولا ی ذخأ دقو

 رولا ب ترش اهنا داق يقع

 ءانثتساب ۔ اھتداعک ءةاماجمو ةدودو تناك «ت'رهسلا ةن يف «ذئدعب

 قباس ٌئطارقتسرأ كانه رخآ لجر عه ردملا سفنب ةدودو تناک اهّنأ

 هعم سفانتي نأ ًادبأ نويلوبانل نكمي ال يذلا لاجرلا فنص نم يأ «نيفزوجك
 يف زمتعت ةريغلاو كوكشلا تادب .مدلا ةقخو كولسلاب رمألا رلعتي ر امدنع

 اب مايقلا ةّيمهأ ملعي ناك ءيركسع لجرك .هلخاد

 رخآ ىف اهاَيِإ اج ءهسفنل لماكلاب اهب رفظ ةيناودعو ةفطاخ ةلمح نم

 عيباسأ ةدع دعبو موجهل

 من .هتقرب رمألا تبتر دق ةيكذلا ةيوغملا نيفزوج تناك عبطلاب .فاطملا
 انه ٌةرظن ءاهلزنم يف هروضح دّرجم ّنكل «رخآ لجرب ٌةمتهم تناك اهنا لقت

 م دج ا كلا ب مالا لعج «ةيفخ ٌتاءاميإو كانه ٌةرظنو

 ًاحضاو رخآلاب كمامتها تلعج اذإ .كمامتها دقفت كأ ىلإ حّملتل لضفأ

 اذه سيئ .ةيسكع جئاتن ىلع «كلذ نم مغرلاب «لصحت دقف ؛موزللا نم رثكأ
 ىعست يتلا راثآلا امه قلقلاو كشل . كشلا ؛ًايساق هيف ودبت نأ ديرت يذلا فقوملا وه

 .ةدّرجملا نيعلل ًاظوحلم نوكي داكلاب رخآلاب لمتحما كمامتهإ لعجإ .اهءارو

 ءايتسالا يّدام بايغ ي أ قلخي ىّتح ءرخآلا صخشلا كب ميني د نإ ام

 روضحب عّيمتت مولاس  سايردنآ ول ةّيسورلا ةيرغملا تناك .بارطضالاو
 هناقرتخت اهينيع ناب رعشي ناك هتاف ءاهعم لجر سلجي ناك امدنع ؛ّيوق

 زئدنع نكل .ةيجانغلا اهحورو اهبيلاسأ ةجيتن بللا بولسم حبصي ام ًابلاغو
 نم ةرتفل ةدلبلا ةرداغم اهيلع بجوتي نأك - ام ٌءيش أرطي ېئاد هبش لكشبو

 ًاهتابايغ تناك دقل .هتيؤر ىلع ةرداق اهعم دوعتال ةجردل لغتشتت وأ «نمزلا

 ىلع نوذخأيو «سئاي رخل ی اک يفد لاج رلا اهلالخ عقي يتلا ةرتفلا يه
 اهيف نونوكيس يتلا ةمداقلا ةّرما يف ٌةيموجه رثكأ اونوكي نأب ًادهع مهسفن

 لقألا ىلع ودبت نأ بجي ءاوغإلا نم ةيماتخلا ةلحرملا هذه يف كتابايغ .اهعم

 نوكت ل
 ةيطقم وأ ضا

 نا ينكم 50

 هده نأ دقتعأ .نيبيجا

 رعأشم ظقوت ةبرجنلا

 یل ىف لم ةلقلاو رسصخمأب

 هیکاکمز لب

 هما تح ةراسحن

 .لغطل 7

 دیک 057 00 برضت

 دوق ع اش ¥ 2

1f3 7  
 ےس 0 لارا

 + خر يدنا

 بحسلا و هم

 تحلل ييرهاظلا

 ديدهتنا اذه عم رمال
 نا لواحي .فوخب

 هنأ ودبي ام ديعتسي
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 ةموصخ ا نع ريبعتلا

 ريعتلا ....ةيئادعلاو

 ثدحي هتيصخش ىف

 ؛قافح لا دعب طقف

 لفطلا كردي ام-انع

 لودبم ا دهب ا ا

 .قاقشخإ نع ةرابع

 ءىش ثدحي نالاو
 يش ءةبارغلا اغ يف

 انریکشت ىلع ليخد
 ل ل 5

 تيرغف م ا
 هقي / انج

 ص الدب .ةيكوفطلا

 ةرشابم ةقيرطب



 ءارغإلا نف .ه 4

 ةقيرطب هكلمتو
 لفطلا إف «ةيئادع

 a دم ماع
 .لبق نم ناك امك

 سفن لفلعلا لعفي
 تناك يذلا ءىشلا

 فاد نف ل لف هنأ
 دنا ديعشلا كفرلا
 فشكت .ىضقنإ

 نم ريثكلا ةيلمعلا
 لكشت اهئأل قئاقحل
 .لامج )لاب بح ا طم
 نم نذإ لفطلا رهظي

 ضاخ ا هكولس لالخ

 نا هقتا نم ديري ام

 فيكو «هل لعفت
 فرصتن نأ بجي

 نع حب ارا
 نم ةينمألا هذه

 هنانح ضرع لالحت

 ىتلا همأ ءازإ هبحو

 .ًالبق امهانإ هتحنم
 يطختل ةلواحم اهنإ

 ساسحإلاو سايلا

 لالح نم نادقفلاب

 .مالا رود حنا

 نأ يبصلا لواحي

 نم ديري ام حضوي
 هب مايقلا لالخ

 «يرظنإ :هسفنب
 ىفرصتت نأ كديرأ
 «لكشلا اذهب يوحن

 ةنونح ينوكت نأ

 هنعل :فيفط ُكشب امو حقوو ظف ضفرب سدت ال تنأف .ءيشلا ضعب ةرّربم

 كلانه دجوي امئرل «مامتهالا تدقف كّلعل «ىقبتل ايس دجت نأ كنكمي ناك

 «كصئاقن نوسنيس .كل مهريدقت ىمانتيس «كبايغ ىف .رخآ ٌصخش

 اهيف دوعت يتلا ةظحللا يف .كبونذ كل نورفغيو

 توا نيون دغا كنا ول امك ألا نوكيس یھت

 اک كان هد راصي فوس 3

 لالخ نم الإ بحلا ملعتن ال انّنإف كيار رودويث سفنلا ملاعل ًاعبت
 فرعن ال - انتاهّمأ لبق نم بحل ا انيلع قَدْعُي ءعّضْرك .ضفرلا
 .طورشم ريغ سيل اهتح لأب حن أدبن انّنإَف «نسلاب ًاليلق مّدقتن امدنع نکل
 ةركف .هبحست نأ اهناكمإب هّنإف ءاهضرن مل أ اذإو ءاتسح أك ولس كلسن مل اذإف

 ءاهيرن فوس  بضعغلاب «ةيادبو «قلقلاب انؤلمت اهتفطاعو اهبح بحستس اهن

 .ادبأ بولطملا ضرغلا يّدؤي ال كلذ ّنكل .ةيلوفط بضغ ةبونب يقلنس

 نإ يه اددجم انضفرت نأ نود اهب لوؤحلل ةديحول' ةليسولا نأ ءطبب كردنف

 .هيلع يه يتلا ةّقرلاو فطللاو ةبحلا نم ردقلا سفن ىلع نوكن نأ  اهدّلقن

 نم :انتايح ةّيقبل انسوفن يف طمنلا سرغني .نوكي ام قمعأك انب اهطبريس اذه

 .ٌبحن نأ «دراطنو دّدوتن نأ ملعتن ءءافجلا وأ ضفرلل انرابتخا لالخ

 رخ ايش

 ىبنع ةفطاعلا ىغا ةيادب .كئاوغإ ىف ىئادبلا طمنلا اذه قلخ دعا

 نلو «راس ڙوعش هّنكل ءاذه ىتأي نيأ 5 قيل اونوكي نل فوس .كفادهأ

 ةّيعجارتلا كتوطخ لالخ «قادغإلا لوزي امدنع .هورسخي نأ ادبأ اوديري

 يف نوقلي اجرو ءبضغلاو قلقلا نم ٍتاظحل نم نوناعيسف «ةيجيتارتسالا
 ةقيرطلا :ةّيلوفطلا لعفلا ةّدر سفن يتأت ٍذئدعب نكلو «بضغ ةبونب كهجو
 لالخ نم نوكت ءدكؤم لكشب كيلع لوصحلل «كتداعتسال ةديحولا

 هن .ءاطعملاو تيا صخشلا رودب نوموقيو «كنوكاحيف «بولسألا سكع
 .ةيآلا سكعي يذلا ضفرلا بعر

 يف كلذ ناكأ ئعيبط يلكشب هسفن رركيس ام ًابلاغ طمنلا اذه

 الا راف ءروتفب نيفرطلا دحأ فرصتي .ةّيسنجلا مأ ةّيمارغلا

 .كيلاود اذكهو «دراطملا لوألا صخشلا ًالعاج «هرودب روتفب فّرصتي
 نأ رخآلا صخشلا ملعت تنأ .ثدحي هلعجإ .ةفدصلل اذه كرتت ال وغمك

 هدف الاعلا

 ٍلئدعب ىذلا رك



 595 ه دراطملا وه دراطملا  طوقسلل ةحاسم مهطعأ

 تحلا اهلدابي نأ لفطلا ةَص ةضاحلا اهتقيرطب مألا تمّلع امك ًامامت «أيوغم حبصي

 باالقتاب عتمتست نأ ملعت ةّضصاخلا كتحلصم لجأ ن رم ا

 هطورش لبقاو هب عتمتساو لب «بسخو دراطملا رودب رهاظتت ال . !له راودألا

 ةّذل قوفت نأ اينكع ام ابلاغ كعضو لبق نم ادراطق كنوك ةّدل اأ

 .دايطصالا

 دهتعتي نأ دعب ناقرلا :زمرلا

 .جوضنلاب نامرلا أدبي «ةياعرلاو ةيانعلاب
 ةزتقلاب هعازتنا لواحت وأ مزاللا نم ركبأ هفطقت ال

 حبصت ىّتح ومن ةرمثلا عد رمو ًايساق نوكيسف - نا نع

 طقستس ذإ - ءارولا ىلإ عجرإ كلذ دعب «ريصعل اب ةعيلمو ليم

 .نوكي ام دلا اهبل هيف نوكي يذلا تيقوتلا وه كلذ .اهدحول

 ده ىلإ يع ةبكحمو

 ل دكوم نم .كدح لا

 سيل كولسلا اذه

 فدهتسي راودألل

 هر بو کتب

 قيقحت وحن مالا

 نم حضوي وه .هتينمأ
 ةضاخخلا هلاعفأ لالخ

 . تحتي نأ ديري فيك

 نم قادب ل يش هن

 «ساكعلالا نال

 «ةنونخا ل اعف ل!

 ةيببحتلا ا

 ةرم تاذ تذجنأ ىتلا

 وا مالا ص

 نيب ا صاخشألا

 نع «كيار رودويث -

 ةوهشلاو بح ا
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 بالاقنالا

 .كاهجو يف بايغلاو (دعبلا) ةفاسملا قلخ اهيف رجفني تتاظحلا نيحتس

 ماستهالا دعفي ا لعجي نأ ءاوغإلا نم ةمساح ةظحلا TS کم

 ا هدي نا ا 00 نوکت امنیب ا ء ب اضيأ تإ ٠

 ' تاب ویک تناك . ىلوالا مهتاءاقل دعب امور ىلإ داع هّنكل .ةلوهسب 0

 يسن ناكل ءيضمب تقولا نم اريك تكرت ول اهتكل ءةيرغمو ةضماغ
 دحأ يف ناك امدنع هءارو تعسو داتعملا اهجنغ نع تّلخت اذل .اهنتافم

 دّوجك اهدراطيو ةيناث اهرحس تحت عقي فوس هنأ تملع .ةّيركسعلا هتالمح

 .اهل هتيؤر

 يف ريثكب ٌةيلعاف رثكأ نوكي بايغلا .موزللا نم رثكأ َرمتسي بايغلا عدت نأ
 نم رثكأ (ةلصاف) ًةفاسم قلخت نأ كاَيِإ ءاضيأ .ءاوغإلا نم ةّيماتخلا لحارملا
 0 7 يعل ا 53 ل بتكت ال 00

 0-0 0 ا سانلا ضعب , .لماكلاب اد

Eهاهي معنا هل اذإو .ةروسجلا ةوطخلاب موقت  

 نم لقأ نوكت هذهك ةّيحض نم ةيتأتملا ةذللا .فيعض كّنأب نودقتعي فوسف
 ىلع تنك اذإ كتكل .ةّيلعاف رثكأ صخش نم اهيلع لصحتس يتلا ةذللا

 ءاكلاس كقيرط نوكي نأ ديرت تنك اذإ مزلي ام لعفاف ءطمنلا اذه عم ٍةلص
 .ىرخأ ةقالعل قلطناو ةقالعلا هنا كلذ دعب
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 ةيداملا تايرغملا هدختسا

 : :يريطخ نونوكي ةطشنلا لوقعلا ووذ فادهألا
 دف :كتاروانمو كتابعالت هقيقح اونيبت اذإ

 ظقيأو «ةحارلل مهل ق٣ قنرب لحأ .ًاكوكش نورؤطي
 ريغ كولس نود ام عمج ا لالش نم «ةنكاسلا مهساوح
 ءودهلا ءا يس امنيبف .نوحشم سنج روضو ٌيعافد

 ضاختو مهلوقع ئدهت كيدل ثارتكالا مدعو
 «.كلتوص «كتاحيمات دف يهعناومو مهطباوض

 5 مالكلاو يشملا يف كتقيرطو

 يف لغلغتت - ةبغرلاو سنجلاب حشرت يتلا

 2 :مهترارخ هرو مهار وج اا

 دعا كلذ نع ًاضوع ؛ةيسجلا ةيحانلا ضرفت نا
 .ةوهشلا وحن مهجردتساو «ةوامحلاب كفادهأ

 هيف تود فكم رضاخح ىلإ ىأ - ةظحللا ىلإ مهاد
 قلقلاو «ةيلقعلا تامك حم ا «تايقالخألا لك ىشالتتو

 ةد همر للا نم



 ةرارحلا عفر

 تسنريإ كرويوين يف ّيحرسم ريدم ىقرأ راز ء1889 ماع يف

 ناك امنيبو ءايليسرام يف ةليلنا يضقي نأ هيلع ناك .ةيئانثتسا ةيليثمت بهاوم

 نم غلبت ةينابسإ ةصقار تناك .لوخدلا رّرقف «ةلماعلا ةقبطلاب ٌصاخ ىهلم

 ةظحللا يفو ءاهتصقر يّدؤت وريتوا نيلوراك ىعدُتو نيرشعلاو ةيداحلا رمعلا

 الهذم ناك اهرهظم .رخآ اصخش راص اهيلع زنجروج انيع اهيف تعقو ىتلا

 تاذو «(مس 178) تاشنإ ةرشعو مادقأ ةسمخ لوطلا نم غلبت تناك دقف

 نمض اهدسجو ءاهرصخ دنع ىلإ لصي اسا عو «نیتیران نيوادوس نينيع

 ىلع امامت ناك (نيفدرلاو رصخلل يوسن دشم) هتدترا يذلا تيسروكلا

 قفخي هبلق لعج ام تناك اهب تصقر ىتلا ةقيرطلا ّنكل .ةّيلمر ةعاس لكش

 ةه تاک اهتكل ًايفارتحا اهصقر ناک داكلاب .وجب 'دنافلا ةصقرل اهئادا

 نم ٌءيش نكي مل هلأ ةجردل حابكنالا مدعو ةّيوفعلا يف ةياغو هلعفت امب دج
 لاجرلا ناك فيك ظحالي نأ الإ عطتسي مل زنجروج ّنإف كلذك .مهي كلذ
 AOE 50 : ل

 .مههاوفأ نورغاف مهو ءاهنوبقاري ىهلملا يف نيرخالا

 سبالملا ليدبتب ةّضاخلا ةرجحلا ىلإ زنجروج بهذ :ضرعلا ءاهتنا دعب

 .كرويوين يف هلمع نع ثدحتي ناک امنيب و انيع تعمتلا .هسفن مدقيل

 ىلإ ىلعألا نم هيلإ رظنت تناك امنيب هدسج حاتجت ةشعرو ٍةرارحب رعش
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 حرس ا وج رریتوا

 مغرلابو عيبأسا ةدعلأ

 50 م
 فرعا تنك ینا نم

 / ا ےس
 زينا شا ل! نوكت نم

 نم اهتيار دق نکا
 ىلع ل ادبأ لبق

 6. هجر احن و حرسملا



 ءاوغإلا نف ٠ه 00

 تعفر امدنع «ىُّس

 تناك كانه .يرظان

 ةأرما ةقفرب «ةليمج ا

 يشمت يهو :ىرخأ
 تناك .ىهاجن اب

 يف ٍذئدنع وريتوأ
 نم نعبر آلا يلاوح
 دق نكأ ملو رقما

 دعب نيرشعلا تغلب

 تناك - !هآ ۔ اهنكل
 . ؟!لامج ا ىف ٌهياغ

 ةنكار «ًةليوط تناكد

 مسج تاذو ءرعشلا
 7 ١ لثم ءریبک عئار
 نم ءاسنلا ماسجا

 نيو يارا ما
 ةليحنلا ماسج الا لثم

 ٠و 6 .مويلا مانت

 ٠ .رييلافيش مستبا

 عا انآ عبطلاب»

 تارصاعم ا ءاسنلا

 ناك نكل ءاضيأ
 وذ كيش كلانه
 یدل كاف رع

 انتشال انفقو .وريتوأ
 وأ ةظحلل كانه

 هرفتن نأ نود «نيتنثا

 تقذحو «ةملكب

 نكت مل يتلا ةليمج اب
 يذلا ابصلا لثمب

 امدنع رارمتساب صقارتي ناك اهناسلو ءانشخو ًاقيمع ناك اهتوص .لفسألا
 ٌةلهاجتم بابلا وريتوأ تقلغأ ٠ .نابسإلا ةقيرط 1 ءارلا فرح دّدرت تناك

 هتقيرط نأ تلاق .اهعم مّنكتلل نيلتقتسملا نيبجعملا تالّسوتو تاعرق كلذب
 ةريصق ةهربب كلذ دعبو .رجغلا نم تناك اهّمأف - ةّيعيبط تناك صقرلا ىف
 هاج ناك اهني ةسمألا تلق يف اوا درک نأ رور نما تط

 هنأ ول امك فيفط لكشب (فلخلا ىلإ) هوحن تلام ءاهترتس ءادترا ىلع
 .هعارذب كسمت اهعارذو «ةنيدملا ءاجرأ يف نايّشمتي اناك امنيب .اهنزاوت تدقف

 داتعملا هظَفحت أب زنجروج رعش .رخآلاو نيح لا نيب هنذأ يف سمهت تناك

 دق نكي ملو «ةرسأ لجر ناك .ّدشأ وحن ىلع اهب كسمأف .ىشالتيو بوذي
 .ريكفت نود قدنفلا يف هتفرغ ىلإ ا ءا تكلا هو نا ادا ركف

 امامت عيبط رمأ اذهو - ةعبقلا «تازافقلا ءفطعملا  اهبايث ضعب علخب تأدب

 .تاظّمحتلاو طبارضلا لك دقفي هتلعج كلذب اهب تماق يتلا ةقيرطلا ّنكل

 .موجهلاب ماق يداعلا لكشلاب ًاديدْعَرَو ًابايه ناك يذلا زنجروج

 كنت - وريتوأ حلاصل ر + بقع عيقوتب زنجروج ماق يلاتلا حابصلا يف
 لضفأ 0 ةيواه تناك اينو ابتعالا نيعب ذأ ام اذإ ,ةميظع ةفزاجم تناك

 لوألا زارطلا نم ًايحرسم ًابّردم اهل نّيعو سيراب ىلإ اهبلج .لاوحألا
 ل ةضماغلا ةتنابسإلا هئانسح نع ریراقتب فحصلا يّذغيل كرويوين ىلإ

 ةسفانملا فحصلا تذحأ ام ناعرس .اهبح عازتناو ةنيدملا حايتجال لماكلاب

 خيش ةلمرأ «كلمرحلا نم تبره هاتف «ةيسلدنأ ةسيتنوك تناك اهّنأب معزت
 ايسان ءاهعم نوكيل سيراب ىلإ ةرّركتم ٍتارايزب ماق .ليبقلا اذه نم ءايشاو

 .باسح ريغب ايادهلاو لاملا اهيلع اقفنمو «هترسا ناشب

 يدل ًلاقم تبتك .ًاقعاص ًاحاجن وريتوأل لوألا يحرسملا روهظلا لكش

 قيشرلا اهمسجو قاتعناب صقرت وريتوأ» ءرنيان كرويوينلا ةديرج
 ا اا ةعضب لالخ «.ةعيرسو ةقيشر ِتاءانحناب ىّرلتت يهو ىعفأ دسجك
 يّدؤت تراصو «كرويوين عمتجم يف ريهامجلا ةدوبعم تحبصأ ةريصق

 لالا ُكِلَم .ليللا نم ٍةرَخَأتم ٍتاقوأ ىح ةصاخلا تالفحلا يف اهتاضارعتسا

 نمثلا ةظهابلا تارهوجملا لالخ نم اهّدو بطخ تليبردناف مايليو



 ه ةيداملا تايرغملا مدختسا

 يف .اههابتنلا تفلل نورخا نويرينويلم سفانت .

 اهل يادهلا

 اهيف هجاوي ناك همهم يهو ءاهب طفتحيل ءيش يأ لعفل ًاّدعتسم ناك .

 2 دنع هتاسالتخإ تحبصأ نأ لز ريشا ةّدع دعب .ةأطولا هليقث ةسفانم

 يرتشيل ةكرشلا ةنيزخ ا و

 .فاطملا رخآ يف رحتناو .ًامطحم الجر

 يل هلل ترحم يشوف و اع وا نفكر
 عجار) ةليمجلا ةبقحلا يف قالطإلا ىلع رهشألا ةّيظحملا حبصتل تلت

 2 تناك امك) ةليمجلا ووا عم ليل :ةعرسب ءايألا ترس .(320 ص

 اهيدل ناك .ةّيسنجلا ةوهشلل ةريثملا ريقاقعلا لك نم ًةَيلعاف رثكأ تناك (نآلا

 ناك تر یک اوم دما اقوم ناک اذه كل فلتر ا لي
 عما ذيل دعي ايوان الرع ٍلثم رعش «هتلوحف لايح كوكشلا هبّدعت ًالجر

 وريتوأ

 .ريبكلا ايسور قود ءناريإ هاش ,(اقحال عباسلا دراودإ كلملا) «تربلآ ءزليو

 زتجروجو «ةيفرصملا مهتدصرأ غارفإب ٌةورث لقأ نورخآ لاجر ماق .سالوكين

 .راحتنالا ىلإ وريتوأ مهتعفد لاجر ةلسلس نم لجر لوأ دّرجم ناك
 ةعساتلا رمعلا نم غلبي ل ٌيكيرمأ ٰيدنج زاف ؛ىلوألا ةّيملاعلا برحلا لالخ

 تماد (نيدرنب بَعلُت) رامق ةبعل يف 37000 5 ب كيريديرف ىعدُيو نيرشعلاو
 يف .قدنف مخفأ يف لزن ثيح ى مين ىلإ ةيلاتلا هتزاجإ يف بهذ .ماّيأ ةعبرأ

 ىلع اهو سلجت يهو وريتوأ زييمت عاطتسا «قدنفلا معطم يف هل ةليل لؤأ
 ًاسووهم حبصأف «تاونس رشع لبق ا يف ًاضرع يّدؤت يهو اهآر .ةلواط

 خم: ءارغإ رک أ تناك هنأ مل

 .اهتلواط ىلع سولجلا نم نكمتي يك ضعبلا ةوشرب ماق .ىضم ٍتقو يأ
 يف طيسب ليد ءاهانيع اهب هتقرتخا يتلا ةقيرطلا :ملكتلا عاطتسا داكلاب

 ىتلا ةقيرطلا ءاهمأيق ءانثأ همسجب اهمسج اهب كتحا يتلا ةقيرطلا ءاهتدعف

 لا نايّشمتي اناك امنيب كلذ دعب .اهسفن ضرعو همامأ يشملا اهيف تربدت

 2 دعبو .هلخاد ىلإ ىضم .تارهوجم رجتمب اًرم (ةّداجلا ىلع امهقيرط

 هل وريتوأ تناك .ساملألا نم ةدالقل ًانمث 31000 5 ب ىمر دقو هسفن دجو

 ما - ىرخأ ةيكلم ٌتايصخش كلذ يف هتعبت .هتقيشع تحبصأ .

 رمعلا نم ( نيسمخلا ةبارق يف نآلا تناك .اهب

 لياستأ
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 ها «یرحنالا

 هيدل'» ه «“.رييلاشيش

 ةياغ ىف نانيع

 تلق "«لامج ا

 رظنت يهو «ةليمج ا
 ن رسوم يقل دو عاق ع نفك

/ 8 : 0 8 

 «. فس الا ی ىلعالا

eنا تداك اه دعبول  

 دضرا ينحر صن 00 9 5 ف

 ين ه «.اهتحارصب
 ١اك اذإ اميف
 .ىعم ماني 0



 ءاوغإلا نف ه٠ 2

 الدب .يوحن ةليمج ا

 يسن دقت نم
 ٠ مالستسالاو

 مل ينب ترهاظت
 ءهتلاق ام مهفا

 هعضب تمدمدو

 ةيتسنرفلاب ٍتالماجم

 ةفرغ ىلإ تبحسناو
 2.ى ةصضاخ ا سبالم ا

 ةيؤر تعطتسا» ۾

 مسن غو ةلسجلا
 امدنع ةبيرغ ةقيرطب

 قرمن لثم ؛اهتزواجن
 دهاشت ءاسلم

 .اهنم تلفي اهءاشع
 ةرباع ةظحلل تسطظ

 تفلت دق اهنأ

 اذا ه 4. يب قحلتو

 رييلافيش لعفيس ناك
 ؟هتقحال اھنآ ول
 ىلفسلا هتفش تلد

 يتلا «كلت ةزيوبتلا

 ارصح دوعت

 ر نرل
 ةماستبا مستبأ كلذ

 تنكو ه .ةضيرع

 اهعدأو ئطبأس

 «سيول .شتإ رثرآ -

 ةليمج ا وريتوأ

 يسم نیعقوتت ِتنأ
 / كقئارأ نأ ٍيفهلتب

 رورم دعب .عافدناو ةلوجر اذكه شجب هتايح لك يف رعشي مل .لايل ثالثل
 يذلا نمثلا امامت ٌقحتست اهناب انمؤم لازي ال ناك «تقولا كلذ نم تاونس

 .هعفد لق ناك

 نم تائا نَا الإ ةليمج تناك ةليمجلا زا نأ نم مغرلاب .ريسفتلا

 ًامئاد تناك وريتوأ ّنكل .ةبهومو ارحس رثكأ نك وأ ءاهنم لمجأ نك ءاسنلا

 ىتلا ةرارحلا .ىرخألا تاراشإلا نم ديدعلا ىفو اهب اهمسج كدرحتي ناك

 ال تناك :ةضاخلا ةّيلخادلا اهتابغر نم عبنت تناك جراخلا ىلإ اهنم تّعْس

 فيك تدلع ةرك امو ةريخ ارم اضيآ ناک اکل جلا نم وتر

 لك يف ةايحلا ثعبت تناك حرسملا ىلع .ارثأ ققحت ثيحب اهتيناوهش لقفت

 وا «اروتف رٹکا تاک صخشك .ةصقرلا یف سمغنتو ءروهمجلا نم لجر

 a سيل جیهتت ةأرملا ناب رعشي نأ لجرلا تحي .فيفط لكشب ٌةدراب

 :اهتبغر تنصخش وريتوأ ناف اذل ؛هببسب امنإو «عبشت ال ٌةوهش اهيدل

EEةنهوو ةيحخأرتم توص ةربنو «ةرشبلا كاكتحاو «تارظنلا . 

 .اهترارح نم عفري ناك لجرلا ناب يحوتل «سنجلاب ةحشار ِتاقيلعتو

 كلذ عمو .ةنانعلا يف ٌةياغ ًاقشاع ناك تربلآ ريمألا نأ اهتارك ذم يف تفشك
 ناف عقاولا يف .هسفن لقره ناک هنآ «نيديدع ٍلاجر نيب نم «قّدص دقف

 .ئدابلا ناك لجرلا ّنأب مهولا تقلخ اهتكل ءاهنم عبنت تناك اهتيناوهش

 نم نوكي ال كئاوغإ نم ريخألا لصفلا ىلإ فدهلا جاردتسال حاتفملا
 .(كيلع ضمني وأ ضقنت نأ) ٌرهاج كأ نلعت نأ وأ ءاحضاو هلعج لالخ

 الو يعاولا لقعلل ًامئالم نوكي ثيحب سيل أَيَهُي نأ بجي ٍءيش لك
 نم سيلو كمسج نم تالالدلا أرقي نأ فدهلا ديرت تناف .ساوحلل
 ةبسنلاب - ةبغرلاب جوتي كدسج لعجت نأ كيلع .كلاعفأ وأ كتاملك
 .؛كتوص ةشعر يفو «كينيع يف كيدل يتلا ةبغرلا ارت نأ بجي .فدهلل

 .امكادسج براقتي امدنع كلعف ةدر يفو

 نم نكل «ةقيرطلا هذهب فّصتلا ىلع كدسج نمت نأ عيطتست ال تنأ



 ٠ ةيداملا تايرغملا مدختسا

 لك َنإف كيلع ريثأتلا اذهب عتمتت ١( لصفلا رظنإ) ةيحض رايتخا لالخ

 بججوت دق ناك «ءاوغإلا لالخ .يعيبط لكشب ققدتت فوس تالالدلا

 دق نوكتس .اهطبحتو ةّيحضلا مامتها رسأت نأو كسفن حبكت نأ كيلع

 .نيحلا كلذ يف هادم كيف قوشلا غلبو ءةيلمعلا لالخ كسفن تطبحأ

 تسل تنا .ةايحلا كيف خفنتو كفدت يك كمد يف يرست ةطّبحملا تابغرلا

 َنِإف :ةليمجلا وريتوأ تمهف امك .هب شّوحتت وأ ءكفده سملت نأل ًارطضم

 مهعد .مهرودب نوجهوتيو كترارح نوطقتليس .ةيدعم ةّيسنجلا ةبغرلا

 ةوطخا .تاروانم نم هب تمق ام يفخيس اذه .ىلوالا ةوطخلاب نوموقي

 .كل ةئثلاثلاو ةيناثلا

 وريتوأ نع ثّدحتت امدنع ةريبك بفورحب سنج ا ةملك ئجمه
 .هب حضنت يهف

 صر لا
 ب "ہر

E 
 رییامیس

 عئاوملا صيقفحنت

 ةبيط ٌرابخأ تلصو «ةديدجل ا اينيغ يف ٍةيرق يف «1931 ماع نم موي تاذ
 لبق رداغ دق ناك يذلا «ناملآ ءاهوبأ :ياليسربوت ىعدُت ةعفاي ةاتف عمسم ىلإ

 ياليسربوت تَعِرْه .ةرايزلا دصقب عجر «غبت ةعرزم يف لمعيل رهشأ ةّدع

 كلت يف ٍفولأم ريغ ٌدظنم اذهو ءضيبأ لجر اهابأ قاري ناك .هلبقتستل
 «نيرشعلاو ةيناثلا رمعلا نم غلبي ءاينامسات ةريزج نم ًايلارتسأ ناك .قطانما

 .نيلف لوريإ همساو ةعرزملل ًاكلام ناكو

 اهيدهنب صاخ لكشب اتهم ا نيلف مستبأ
 اينيغ يف دئاسلا ّيزلا كلذ ناك ا ؛باشعألا نم ًةروتت تدترا) .نيبراعلا
 ءاَدج ًةليمج تناك اهّنأ ةطشبم ةّيزيلكنإب لاق (.تقولا كلذ يف ةديدجلا
 كلذ ىلع دزي مل .ةتفال ةجردل دّيج لكشب هظفل يذلا اهمسا دّدري لظو
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 سمومك وه 57

 نينوكت دق / .ةسيظ
 )م 8 3

 هفاخا ا

 لالشلاو

 ىلوانن .كبويع

 1 كماعض

 ةئوالعأ تاداعف

- 
 . طغت

 ل مکھی ةديج ا

 ا . م

 هنولم ديب
 يلكات 1 7 .محشل ٠

 نأ لبق ت تيبلا يف

 يكونو ي
 - كنممأ

 یعبشت ل فكم

 3 قأرما 00



 ءاوغإلا نف . 4

 ءاهسفن فرعت

 / ًاقرط راتختو
 :اهدسج وسكتل

 نأ ةدحاو 0

 حد / .عيمجم ا مثال
 هجولا تاذ ةاتفلا

 ىلع يقلتست ليمج ا
 7 ةديتسلا عد ءاهرهُم

 ةرخوؤ بج ىهابتت يتلا
 نم / ىرُت ةليمج
 لمح الا

 2 كويناليم

 هيشفتك ر/ ىلع تالا

 نيتنيمج ا نيقاسلا
 نأ ًامئاد بجي
 هداهب املختت

 . يئرح / ةقيرطلا
 مجح ا ةريغص ةأرم ابإ

 ناصح يطنم نأ

 سورع «كاموردنأ)
 ءيا / روتكيه

 نا نم لوطأ تناك

 :باعلالا هذهب موقت

 / ؛(ًةسراف نكت مل
 كتيب تناك اذإ
 تاذ ءءايزأ ةضراعك

 / «قوشم ماوق
 ىلع نذإ یثجاف

 / يشأو «ريرسلا

 ؛ءيشلا ضعب كقنع
 اهيدل يتلا ةأرلا
 ردصو ناتيئاثم ناقاس

 نأ بجي / يبلاثم

 نم يلجخت ال /

 «هکرتت نأ ديرت

 ع تسمو اولا .اهتغل ملكتي نكي مل هلأ كنهذ يف عض نكذ 0

 ا نأ مويلا كلذ نم تحال ٍتقو يک د ا .کل اسا

 تاهينج ةعضب «نيريزنخ لباقم اهيبأ نم اهارتشاف اهب علو دق ناك نيلف

 ا (.لامك مخجل ناك يذلا) رحبلا فدص ن ليلقو «ةّينين رتسإ

 نكت هل ةيرفلا يف ليلخ ياليسربوتل ناك .بألل رعسلا قارو ةريقف تناك
 ٍةيحان نم .اهدلاو يصعت نأ ىلع رجتل نكت مل اهتكل

 هه قت يذلا لجرلا اذه عم ةدودو نوكت نأ اهنين يف نكي ملف «ىرخأ

 :ةلئفاعم' اوا

 ةروصب اهتيرق ياليسربوت تدقتفا «تلت يتلا ةليلقلا ىلوألا ماَيألا يف

 ملكتو ءابذهم ناك نيلف دّيسلا ركل .جازملا 0 ةّيبصعلاب ترعشو «ةبعرم

 نمآلا نم ناك هنأ تأتراو هرّئوتلا نم رّرحتت تذخأ .ةينيمضت ة
 ٌةذيذل هترشب تناك .ةلصاف ٍةفاسم ىلع ظفاح هنوكل ًارظن هنم بارتقالا

 ةحئارلا ةحاّورف ةيلغد باشعإب اًيموي هنهدب تأدب اذل ءضوعبلل ةبسنلاب

 ناك نيلف دّيسلا :ةريصق ةرتفب كلذ دعب ةركف اهل تراطخ .ًاديعب مهئاقبإل

 کک ذ أرقي ناك .اهل هراضحإ ببس ناك كاذو دخ

 ناک اا ضعب يف . صقرلاو ءاقلاب هل تراش كلذ نع ًاضوع

 مل .ةصشبلا ةّيزيلكنإلا هفعست الف «تاءاميإلاو تاملكلاب لصاوتي نأ لواحي

 موی تاذو .كحضت اهلعج هتكل «هلوق لواحي ناك اًّمع ٌةركف اهيدل نكي

 .يكولال رهن يف هعم ةحابسلل اهوعدي ناك «.حبسي» ةملك :ًائيش تمهف
 راضحإب تماق اذل «حيسامتلاب ًائيلم ناك رهنلا ّنكل «هترياسمب ٌةديعس تناك

 .طايتحالا باب نم اهحمر

 تعبنا دق نيلف دّيسلا َّنأ ادب هنلا ةيؤر ىدل

 ءرايتلا عم افرجنا .اهلتقو اهلوح هيعارذ عضو .هءارو تحبسو هتعبت .سطغو

 نأشب تيسن دق امك ؛حيسامتلا نأشب تيسن دق تناك

 دنع .يسنملا مكحب ناك كانه رخآ ٍءيش لکو ءاهتيرق ءاهليلخ ءاهيبأ
 زك .رهنلا برقي ةلوزعم (ةكيأ) ةضيغ ىلإ اهلمحب ماق ءرهنلا يف يفطعنم
 ا ًابسانه ناك يذلا رمألا ام اغوت يجافم لكشب ثدح ِءيش

 ءاج نأ ىلإ ةضيغلا ءرهنلا - ًايموي اسقط اذه ناك ًادعاصف نيحلا كلذ نم

 هبايث فرم ذإ  ةايحلا هيف ت

 تط  ط
 .هب سسس بييح



 605 9 هيداملا لای رغملا مادختسا

 ا 2
 ١ ام .يغبني امك ردت غبتلا ةعرزم هيف دخن مل يذلا تقولا نواف دّيسلا رصص

 .ةديدجلا اينيغ ةرداغمل

 ىعد ةعفاي ةاتف تبهذ ؛كلذ نم تاونس ةرشع يلاوح دعب موي تاذ

 منيب .وكيسكم ةئيدم يف زتير قدنف يف ةلفح ىلإ رتأو ازور اكتالب
 رص انس ربك١ ںیوط 0 ضرتكا ءاهئاقدصأ نع ها رابلا يف لّوجتت

 زور اکنالب كأ دب د الو «ةرحاس ةربنب لاقو

 .نيلف لوری زوهشلا دوويلوه لّثمم ناك دقف ۔

 راك و .سيفياد ناجوزلا .ةلفحل ةلفحلا يفيض ًاقيدصو ءناكم لك يف تانالعإلا

 ةنماغلا غلبتس تناك يتلا ءازور اكنالب لامج ىلع ل

 نا اقبل كاك ا .ةيوازلا يف ةلواط ىلإ اهذخأ .يلاتلا مويلا يف

 لاق ءاهمسإ رك ءاهلامج نع ملكت .اهئاقدصأ نأشب تيسن هيلإ م

 اهاعد دق ناك ؛ثدحي ناك أم يردت نأ لبق .ةمجن اهلعجي نأ عيطتسي هنأ

 .هتزاجإ يضمي ناك ثيح ءوكلوباكأ يف هيلإ مامضنالل
 فرشم نيقفارم مهفصوب مامضنالا مهنكمي ناك .نيكرتشملا امهيقيدص

 أدب يقلقت ال “اکا ذأ الإ اختار نوكيس كلذ نأ تلاق

 ةليمج ٌةّيده هتزوحبو مهلزنم يف رهظ يلاتلا مويلا يفو ؛نيلف در «كلذ

 م سس
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 فضي عش نع ىزعب 5 :ê ا تا كر

 ىلع اقَّصلُم ناك ههجو

 ¢ سيقياد كاجو a زْلا

 :I قفاوت ن

 هيف دلو يذلا رهشلا نيبو هنيب مرک رجح) ا ةرهوج عم متاح ءاکنالبل

 تقفاو (.مجرتملا :هل نيعسل ديعسلا ظحلا لمحي هّنأب دّقتعيو ٌيزمر طابترا هبحاص

 ىف .بونقلا بيذت ىتنا هتماستبا رحس تحت تعقو نأ دعب هتطخ ىلع اھم

 رک هجّتت ةرئاط نتم ىلع اهسفن اكنالب تدجو «مويلا كلذ نم تحال ٍتقو

 .ملح ةباثمب هتقرب رمألا ناك .وكلوباكأ

 ويه ظن نع اکیا تی الا الوان ءاكتاليد2ا نم هيجوتب (سيقلاد لآ

 نع ًاديعب ؛طيحملا بلق ىلإ اهججوتو يبشخ فوط نتم ىلع نيلف اهعضو اذل
 .اهدخ لتقيو اهدي كسمي هتكرتو ءاهينذأ تألم ةيرطملا هتاملك .ئطاشلا

 اهعّدوو تهتنا امدنع اهتفرغ ىلإ اهقفارو «ةليللا كلت يف ةّيوس اصقر

 ةشاع لبق نم ةّصاخبو قلطلا ءاوهلا يف اليل ىَنْعُي نح ) دانيريسب

 هعمستل ليللا فصتنم يف تظقيتسا .عئار موي ةياهن تناك دقل .ًاريخأ اقرتفا

 ىلعأ تناك هتفرغ ؟كانه ىلإ لصو 6 .اهقدنف ةفرش نم اهيداني وهو

 امدنع (ق

 ءزومت 3 يف (ىرينوا)

 ىعدو اسوا

 ةيمنحخ ةقيرطب لاجرلا

 تا كوم
 ماسال ةدعتسم

 تقولا يف

 .٠ 6.. .بسانم ا

 مامتها رسا ةقيرط»

 ورينوا تحتاب «لجرلا
 ليلعب كلذ دعب

 2 ةدعاسم ةبتاكل

 حابصلا ةديرج

fiیف ةعفاول  

 «عروبسناهوج

 لالخن نم نوکت»
 يف فرصتنا ةلصاو ومص
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 هيف هنيفتلت رم لك

 ًاديدج اننا ٌنأكو

 نمو «كحاججا دق

 هعافدنا راظتنا لالخ

 داكي ٍيِهلَب هشيطو

 . الغنم نوكي

 ءسيون .شنإ رثرا -

 ةليمج ا وريئوأ

 زيفحتلا ىلإ تدقتفا»

 تنك امدنع قلفعلا

EEاجا  

 تقولا نم نكل»
 هيف تادب يذلا

 ءاسنلا ىلع لوصح اب
 اذإ «لاتتم ساسأ ىلع

 تفشتكأ دقف ءاناق
 وا ءيشلا 5

 هديرت وأ هجاتع يذلا

 نأ كب ردجي و 1

 ءيشلا وه هب عمت

 يدسجلا و 3 يالا

 يدسجلا .فرصلا

 لقع نود .ةطاسبب

 لقع .قالطإلا ىلع

 ضرتعي فوس ةارم ا
 . 0 ه٠ «.قيرطلا

 .. يل ةبسنلاب»

 / .يسفن نع ملكنا
 رنج نع | ملكت
 ملكنا يننإ .لاجرلا

 وأ تفشكا دق امتع

 مسجلا :جاتحأ اتع

 ةكرح ا «هجولا

 :توصلا ,ةيدسجا

 ركشي ناك يذلا رمألا «لبح ىلع ىلدت وأ ام ةقيرطب زفق هّنأو دب ال ؛قباطب
 اهذش .اقلصم فوخلا عفادب سيلو ءلوضفلا عفادب تند .ةريطخ ةكرح
 هتحاتجا يذلا اهدسج ضفتتا .اهلتقو هيعارذب اهطاحأو هردص ىلإ قفرب

 ناك كلذ نأ تلاقو د اهبارطضال ٌدِحِق يكبت تراصو «ةديدج ئيساحأ

 ةقيرطلا سفنب «ىلعألا يف هتفرغ ىلإ داعو ةلبقب نيف اتاط .ةداعسلا ببسب

 ركشب هبح يف ٌةعقاو اكنالب تناك نآلا .اهب لصو يتلا ريسفتلل ةلباقلا ريغ
 دوويلوه ىلإ هتعبت دقف ةقيقحلا يف .اهنم هبلطي ٍءيش يأ لعفل ٌةّدعتسمو سئاي

 .نايتسيرك ادنيل مساب ةفورعم «ةحجان هلم حبصتل تضم ثيح

 ارون اهمساو ةرشع ةنماثل اثلا رمعلا نم غلبت هاتف تلصح «1942 ماع يف

 سون ةعطاقم لذع راد يف رئاجسلل ةعئابك ٍتّقؤم لمع ىلع نوتغنيديإ

 تناك ا ا كلذ يف نيناجملل ىفشتسمب هبشأ ةمكحملا تناك .سلجنأ

 يتلا صصقلا ىلع زكرت يتلا) ةرْعصملا فحصلا يتفحصب جعت

 ارون عبطلاب .باصتغالاب نيلف لوريإ اتمهّنا دق ناتاتف تناك :(ةمدص

 رئاجسلا اهنم ٍيرتشي ناك يذلا ءيرجلاو ليوطلا لجرلا «نيلف تظحال دق

 دعب نيلف یر .راخبلا اهليلخ دنع تناك اهراكفأ ّنكل رخآلاو نيحلا نبي

 دق تناك نجر اهادان موي تاذ .ناكملا أدهو «ةمكاحلا تهتناو « ؛عيياسأ ةّدع

 ةباينلاب هيك نأ دارأو «نيلفل ىنميلا ديلا ناك دقل :ةمكحملا ءانثأ هب تفتلا

 عنهم ارون نكت مل .دئآلوهلوم ةدلج يف عقاولا لّكمملا لزنم ىلإ نيلف نع
 يتلا اهتقيدص ّنكل ءيشلا ضعب هنم ٌةفئاخ تناك دقف عقاولا يفو «نيلفب

 ناك يذلا ام .اهعم اهراضحإبو باهذلاب اهتعنقأ هئاقلل ةتيمتسم تناك

 نيلف قيدص هدق ويلا كلذ ىف .باهذلا ىلع ارون تقفاو ؟هرسختل اهيدل

 نيلف ناك ءاتلصو امدنع .ةبضه ةّعق ىلع عئار ٍلزنم ىلإ ةرايسلا يف مهذخأو
 ايشام ءاهتقيدصبو اهب بحريل ىتأ .هحبسم برقب ردصلا يراع فقي
 ةياغ يف ةقيرطب افرصتمو - ةقيشر ةطقك - ةسالسلا ةياغ يف بولسإب
 يذلا لزنملا ءاجرأ يف مهب فاط .ىشالتت اهتزفرن ّنأب ترعشف «ءاخرتسالا
 جاهتباب ملكت .ةديدعلا ةّيرحبلا هتالحر يف اهعمج يتلا فحتلاب ائيلم ناك

 اهتارماغم اهيدل ناك هنأ ول اهعم تمت ٍةجردل ةرماغملل هبح نع ديدش
 ت نود اهليلخ نع مّلكتت اھک رت هنآ ىّتح ؛يقارلا لجرلا لاثم ناك بة ةّصاخلا

 .ةريغلا تارامأ ىندأ هيلع ودبت

 ثدح



 ه ةيداملا تايرغما مدختسلا

 ب .يلاتلا مويلا يف اهليلخ نم ٍةرايزب ارون تيظح
 يف نيلف اهذخأ .روفلا ىلع الصفناو ارجاشت ؟ نالا دعي مامتهالل يشم هنأ

 عشلا يليللا وبم ىلإ .ةدلبلا ىلإ ةليللا كلت

 علهلا اهارتعا كلد دعب .رورسب اهدي سملي هتكرتو .اهيلإ ىودعلا تلقتناف
 تاذ جّوزتأسو یيارذعو ةّيكيلوثاك انأ» «ريكفت نود تلاقو .ئجافم لكشبو

 ودبي دعي مل ام ةقيرطب

 «حزامیو برشي ناك .ريهشل وبماك وم يدان

 تاق ىعم مات كوب كتاب دقتعت اذإو = راما ةيدترم انأو ةسيئكلا ىف مون

 .هنم فاختل ءىش اهيدل نكي مل هنأ لاقو ءأنرّتمو ائداه نيلف لظ «.ئطخم
 عج ري نأ بدأب هنم تبلطو ا اهم درك دا تي لانو

yTب  

 لع .قراوز بوكر و جازت تالحر يف اهدحأ .فويضلل صَصحخلا هلزنم

 ًاعاسحإ َّنإف اهدي سملي وأ اهيلإ رظني ناك امدنع هّنكل «ىقارلا لجرلا لام

 م ل a ناك 00 ةداعسلاب

 نم مغول .تفرع يتلا ةايحلا نع

 ہمواقم لاكشأ لك نأ الإ ءرهاظلا ىف ريغتي مل ايش ّنأ

 جاوز يف اطبترا نيلفو يه :تتملستسا «ةلفح رثإ «ةليل تاد .اًينطاب تشالت

 اد e تدا ا قا ةسينكلا

 هتايح ةياهن ىدلو) نيلف لوری عم ةقالع ن .مقأ ىتاوللا ءاسنلا .ريسفتلا
 يتلا تاعالا نم ىصحي ال ٌددع َنهيدل ناک (فالآلاب نهددع رد

 ىلإ ةّيعقاولا ةايحلا يف ِءيش برقأ ناك :بايترالاب هوحن روعشلل ّنهعفدت

 ناك (.مليف يف يروطسألا يوغملا رود بعل دق ناك عقاولا يف) .ناوجتودلا
 .رمتست نأ هعم ةقالعل نكمي ال هنأ نفرع ىتاوللاو «ًامئاد ءاسنلاب ًاطاحم
 رطخلل هجح نعو ءايلاعفنا هنوك نع ٌتاعئاش ترس دقف كلذ ىلع ةوالع

 ىدل تناك ىتلا كلت نم هتمواقمل هجوأ تابسأ ٍةأرما ىدل نكي مل .ةرماغملاو
 عم ةفالع ىلع تناك ؛باصتغالاب امهم ناك هتقتلا امدنع :نوتغنيديإ ارون

 تحت تعقو دقف كلذ عمو .هللا فاخت ٌةيكيلوثاك تناكو ؛رخآ ٍلجر
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 وضخ ا ,ةيوخدا

 نع اګک ... يوشالا

 .رحنا یش او كلذ

 0 لضفألا وه كلذ

 فا متل ةعز دجوي

 هتبفار ٠ 4. كلذ ىف

 اناو .٠ تلك“ مع

 . وه لاق "«يسدج

 يروم ره كلذ»

a:درم  

1 

 رت کآ ءيش ا

 كلذ ىلع س اصح

 ةرسل هب هزت

 6. ةريصصق

 0 ایا 8 ع
 لوری «دارب ر٤ 0 1 5

 يح ماطتلا مدع
 لشي م بايثلا يف
 :هيئاوهش بايثلا يف

 نيفتكلا لوح لاش /
 يهلي ثيحب / يئمرم
 طابر :ببحم لكشب

 «دودشم ريغ ٍءاذح
 ءاطغ نفي فورس

 :يزمر قلا نطبلا

 يشم مثك فرط
 لص اميفو :لامهإب
 2 :ةرئاث ةطرشأ/ كلذب

 ةرفاظ ةجوم /
 / (ةظحاللا ٌئحتسنر
 / :ةقصاع قروش يف



 ءاوغإلا نف ٠ه 8

 ا كيش
 یف يذلاو «يلابم

e 

 نوبلخي / /

 م « يبك

 دج افيقد فلا نوكي

 .ههجوأ عيمج يف

 «كيريه تربور -

 يف ةجهبلا»
 سہتھم ««ىضوفلا

 ريرت «ةيئاوهش راعشأ
 نا رو

 نوعرفلا نبا :ينتاس

 داما یار «سرامزو

 ىلع انج ُهليمج
 دبع ا روخص
 ىعدتسا .ةحطسلا

 «لاقو همدان

 اهربخأو د

 «لوعرف ن با «ينآ

 جلل رع اهيطعأس
 ىضمتت بهذتا ص

 ٠ انأ» «.ىعم ا
 كسلا «ةرهاط

 «ءاعيضو اصخش

 ةديتسلا تباجأ
 تنك اذإ» .تيوبث

 ىلع لصح نأ ديرت
 كيلعف «يعم كتدل

 يف يلزنم ىلإ 3 نأ
 نوكيس . سيتسابوب

 ًارهاج ِءيش لك
 ينئاس ىضم ف كانه

 الا اح ناو ضار يرانا طا للا قر ا اودع
 اا نوک حيو ءناتتفالا ا ا ماقملا يف ل أَمعلا ىلع نولمعي

 3 شاجلا طبارو ئداهلا هكولس .دسجلا ىلع نيلف لمع .مهك التمال

 مهلاقل ةظحلا يف ًابيرقت ل اصحی اذه ناك .مهتمواقم ضفخنتف «ءاسنلا يدعي

 اقبل ياسنلا عم ًاحاترم ناك :رّدخلاک ب
 - هنباك و ملاعلا مهءارو نوكرتيف «هقلخ يذلا راّيتلا عم نوقاسنيو «ةيصخشلا

 ةغطي دعب اجبر ءمربلا سفن يف اجبر ٍققدعب .وحو تنأ ئوس كلانه نكي مل

 اهنأش نم «ةنّيعم ٌةرظن هدي نم ٌةسمل يتأت تناك - عيباسأ

 هذه مارع يف لوعقي 'و ' ناک :اقئاوو اقبل

 ا

 فّشكتت تناك ةظحللا كلت .ةريبك ةّيدسج ةراثإبو ةغدغدلاو ةريرعشقلاب

 ؛ّيبصع ل لكشب كحضلاو و الجخ مهرارمحا لالخ نم وأ :مهنيعأ لالخ نم

 نم ع ا كوحتي دحأ نكي مل مل .ةيضاقلا ةبرضلا برضيل ضقني ناك اهدنعو

 .نيلف لوريإ

 يّداملا بناجلا مامأ قئاع ربكأ

 رماتي ميلعتلا اذه .اهيلإ لصو ىتلا ىعامتجالا ليهأتلاو E ردا

 ر نيلف ناك فراشاو كوكشلاب لقملا لغو تاوكلا ديار دملا حبك
 بغرلا نرتقت ال ثيح «ةّيعيبط رثكأ ٍةلاح ىلإ ةأرملا عاجرإ ىلع ةردقلاب
 نم سيل «ةرماغملا وحن ءاسنلا جردتسا .ئبلس ٍءيش ّيأب سنجلاو «ةذللا

 ءيش لك :مهفإ .نهلوقع ىدعأ حتفنم نقوم لالخ نم امإو ججحلا لالخ
 ىلع كسفن برد «اّيسنج ءاوغإلا لعجل تقولا نيحي امدنع .كدنع نم ادبي

 .كيدل ةيّقبتملا قلقلاو بنذلا رعاشمو ككوكشو كحباوك نع يلختلا
 لك نم رثكأ كتّيحض راكسإ ىلع ةردقلاب ناعتمتتس كحارشناو كتقث
 الو كقياضي ءيش الف  حورلا ةّقخ رهظأ .هلامعتسا عيطتست يذلا لوحكلا
 كفادهأ وعدت تنأ .ئصخش لمحم ىلع اعيش ذخأت الو كتَمه طتثي ءيش

 اوقاسنيو كتدايق 5 نأو مهب ةّصاخلا ةيندملاو ةراضحلا لامحأ اومري نأل

 نم ريثكلا .لبقتسملا وأ يضاملا «جاوزلا ءبجاولا لمعلا نع ملكت ال .كل
 ةيتأتملا ةردانلا ةراثإلا مّدق كلذ نم الدب .اذهب نوموقي فوس نيرخآلا سانلا

 كرتنو ّساوحلا عفدنت ثيح «(اهيف هناهوت) ةظحللا يف هسفنل ءرملا نادقف نم

 .اهءارو لقعلا

 .فدهنل ةّيميلعتلا ةجردلا ره ءاوغإلا نم



 5 ةيداملا تايرغما مدختسا

 ندم اهتفرع دق

 دجي ہل اَيرْطف احرف ناك دمت' .ىساوح لك باصا رود « لبق

 نكأ مل ةباجتسا هتأبق تراثا دقف « ىنابق امدنع

CR 5 . E, ELI4 7 رر چ7  
 احرف لاک فهل .یاحناد يف يذلا قطن! بيفر وا زادنإ اعفن هءازإ

 5 ءاوغإلا .ادبتسم رمالا رخآ ىفو هتمواشم نكي الو اديدج

 e چ ف وع" ف 53 نم 8
 هيذغ ىفو ةفرلا ةياغ نك كفو - داقت نأ انمض ىنعت ةملكلا

 .نانح ا

 ءاوغإلل حيتافملا

 رثكأو ماَيألا هذه يف

 عيمج ىف تکو «تامولعملا نم هل ةياهن ال لباوب فَرَمُت ذإ كمتسم

 تاساردلاو .ءبتكُت تالاقملاف :ةلكشملا ؛وكردأ اتم نوريثكلا .تاهامتالا
3-4 

 يدعو هلا ياا ريق دا ضم تقوی نم

 هبش نم .اهباعيتسا بجي ةيفاضإ ٍتامولعم حبصت ةطاسبب اهنَأ اإ نجت
 ةطاسبب قلطُت ةلواحماف ؛رمعلا نع طاشنلا طرفم ًالقع فقوت نأ ليحتسملا
 لوح لل أجلت دق .اهنم رارفل لا نكمي ال ايارم ةعاقك - ةّيفاضإ راكفأل ٌةرارش

 ءاطبإ ىلع دعاسي نأ هنأش نم ءيش يأ  ةّينامسجلا ةطشنألل «تارّدخملل

 حنمي اناضر مدع .ةنهارلا ةظحللا يف اروضح رثكأ انلعجو «ةينهذلا ةريتولا

 نوثحبي نيذلا سانلاب عت كلوح نم هايملا .ةيهانتم ريغ ًاصرف عرابلا يوغملا
 ةّيدسجلا ةذنلاب ءارغإلا ١ .طرفملا يركفلا زي ريحا نما تاجرا اع ىلع

 ةسيرف نع اثحب كفاوط ءانثأ كّنكل «معطلا نوعلتبي مهلعجيس ةدّيقملا ريغ

 هلعجت نأ وه هابتنالا تّتشم يقع ةحارإل دحوألا ليبسلا نيش مهفت نأ بجي

 ىلع زكري نأ ضيرملا نم يسيطانغمل مونملا بلطي .دحاو ٍءيش ىلع زكري
 نهذلا يخرتسي ىّتح «ضيرملا زكري نإ ام .ًاباهذو ٌةئيج اهب حولي امنيب ٍةعاس
 تاساسحإلا عاونأ لكل ةضرع مسجلا حبصيف «ٌساوحلا ظقيتستو

 يذلا ءيشلاو «يسيطانغم ٌّمّونم تبا وغم كتفصب .ةديدجلا تاءاحيإلاو

 اتا وه هيلع زكري فدهلا لعجت

 ءلئاسرلا .فدهلا نهذ نئّبعت تنك ةيئاوغإلا ةّيلمعلا لالخ

 امدنع ىّتح «ماودلا ىلع ًارضاح كيقبت ةكرتشملا تاربخلاو «تاراكذتلا
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 سيتسابوب ىلإ

 . براغثأ ةطساوب

 ": ينايحب تقاس
 ٤

 ناو «تيوب تلق

 نيالا ا تع
 ت 6. ىعم يولع”

 ىغا ييولعلا قباطلا
 راو دروز اللاب

 ينتاس یار
 تانضايب اقيمت

 درسا أ ةع ي

 ص ديدعلاو همخف

 .ةلواط ىلع تايدبرلا

 نم كتبجو دخ»
 تاق «« كلدضف

 ت اھ نا کیر
 باج ء«هلعفل تنج
 ناك امنيب «ىنئاس

E.بشحن لوعضي  

 بشخ ا ىلع ايرطع

 يف رطعلا نورشيو

- 

 يلعفإ» .ناكم ا ءاجرأ

 ص انج يدلا كاذ

 ی ررک ««هلجأ

 لعفت نا كيلع الو

 ةظفاح ا لجأن م عش

 «تيوبك 0 ٠ «ىلع

 اک ل دج
 0 هماوق ١ رھ

 a ءا

 عذأ «.كيلإ دوعت
 ءالئاق «ينتاس

 يل ' يرضحا»
 ه (2.ةسردم ا طاطخم

 هتبلط ام لعف امدنع

 تيوب تضهن «هنم

 نم كادر تدنراو

 ' نیعتسو»



 ءاوغإلا نف ه 0

 يذلا معانلا ناثكلا

 نم ینتاس عاطتسا

 لك نیسی نأ هلالخ
 دادزا .اهلاصوأ

 «تلاق اهنكل هفغش

 ًاحيحص ناك اذإو
 ىضقت نأ ديرت كن

 ٍكيلعف «يِنس كرطو
 كلافطأ ل عج نأ
 ؛يعينص ىلع نوزقی
 نا مهل زوجي هلى

Eميرال  
 لسرا «. يلافطا

 يد
 ناك اذإ» .هدالوأ
 نأ ديرت كنآ ًاحيحص
 « ىنص كرطو ىضقت

 بست نأ كيلعف

 الف «كلافطأ ل تقم
 اوسمتاي نأ مهنكمي
 ي افطأ عم راجشلا

 ب ينتاس قفاز
 يا يعد» :ىرخا

 كبلق اهانمني ةيرج
 بهذإ»و «.مهل لصحع
 ««ةفرغلا كلت ىلإ

 امنيو ؛تیوبن تلاق

 ٹثجŞ ا تناك

 اجراح ىمرُت ةريغصلا
 ططقلاو بالكلل
 دات دقف «ةلاضلا

 ىلع ًاريخخأ ينئاس
aa 

 نا ىسع «سونبالاو
 تدّدمتو «هبح افاكي

 .هيناجب تيوب

 !! لقتنت امنيب ءنآلا .كانه نوكت ال
 SG و ا
 طحت امك) ةيحضلا ىلع طحي ناك امدنع .ةبعللا هذه يف ًاذاتسأ ناك نيلف
 ةأرما نجی ناك .رخآ ٍءيش لك نع ىلختي ناك هّنإف «(قيحرل تو

 < ةزاقدضا لمع اهب ةنراقم ةيناثلا ةبترملا يف لحي ٍءيش ل زك ناي رعشن
 ah رضفألا نمو «ةريصق ةلحر يف اهذخأي ناک ٍدئدعب .ءىش

 بجوتي «ءاوغإلا نم يدسجلا بناجلا ىل

 اولا ا ىفتختو ىشالتت ملاعلا َةّيقب تناك ام ناعرس .ةبرقم ىلع

 ثب كفادهأ كنب كايا املك .نيلف ىلع ّبصني مامتهالا اب نيح ىف

 امدنع يحخرتسي لقعلا .بجاولاو لمعلاب ةقلعتملا راكفألل مهفارصنا ف

 اتلا راكفألا عيمج َنإف «لقعلا يخرتسي امدنعو ءدحاو ميش ىلع زك
 يتلاو نيرخآلاب كشلل ليملاو داهضضالاب ( E قفارتت ل

 اذام ا نکلا هام ةيمج وأ يكد نأ له فح يت كنا لغد 0

 ريغ ک کب ادهش نك د 6 .ةهجاولا نم يفتخت - لبقتسملا ىتخي

 3 فدهلا وذدحيسو «ةنهارلا ةظحللا ىف ارضاحو «هابتنالا تّتشم

 .ضيرملا دنع ةهباشم لعف ةّدر قلخت يسيطانغملا مونملل ةزكرملا ةقيدحتلا

 ثعبنت ىّتح «هتريتو ءاطبإب طاشنلا طرفملا فدهلا لقع ادبي نإ ام
 ةّيداملا كتاءارغإ ةّوق فعاضتتو .مهّساوح يف ةايحلا

 بظر نال ٌحوزن كيدل نوكيس .الجخ نوّومحي مهلعجم فوس ةنخاس

 رثكأ ىهو «رظنلا ةّساح ىلع لوألا ماقملا ىف لمعت ىتلا ةّيداملا تاءارغإلا

 ا رود بعلت ةّيدسجلا رهاظملا .انتفاقث يف اهيلع دمتعن ٍةّساح

 رلا لعجت نأ ىلع ةليمجلا وريتوأ تصرح .ّساوحلل ماع جّيهت ءارو ىعست
Eل  

 ةّساح هبني فوس مشلا ةساحل قوري ام  اهنيب اميف ٌةلصّتم ٌساوحلا .ىغطي

 ريغ» وأ يضرع كاكتحا :رصبلا ريثي فوس سمّلل قوري امو «سمللا

 رخآ ٍءيش نم لضفأ نوكي ةلحرملا هذه يف قفرب ةرشبلا سمالت  «دوصقم
 .ّيفخ لكشب توصلا ةقبط لّدع :نونيعلا ريقيو ةر قلي بؤس. ةوق رثكأ

 .ينالقعلا ريكفتلا يصقت فوس ةطشنلا ساوحلا .قمعأو أطبأ اهاَيِإ العاج

 يف زايف نويليييرك اهفلأ يتلا ةيحابإلا ني ,درمتم ا بلقلاو لقعلا ةياور يف

 س خا ًاًباش يوغت نأ ياسرول يد مادملا لواحت ءرشع نماثلا نرقلا

 قضاَتَح ةرظن ناف نآلا .َةَي



 بوث ءادتراب موقت ءاهفيضتست ةلفح يف ةليل تاذ .ةدّدعتم اهتحلسأ .روكيليم

 ةنخاس ٍتارظنب هيمرت ؛ءيشلا ضعب اثعش اهرعش نوكي ؛دسجلا نتافم رهظُي

 سولجلا ىلع ةءاربب هلمحت ءامهدحول نانوكي امدنع .اليلق اهتوص شعت ري

 هيد روكيليم 0 يا ل لكشب ملکتتو < ءاهبناجب

 نس لئم ىف ةاتف بح ىف اعقاو ناك ذإ ؛اهتعواقل بابسألا نم ديدعلا

 قثي ال هلعجت نأ اهنأش 00 يد مادملا نع ٍتاعاشإ عمس دق ناكو
 اهلك  عومدلا ءاهدسج برق ؛توصلا «رطعلا «تارضنلا «بايثلا ّنكل .اهب

 «.يّساوح راثأ هفصو نكمي ال جايتها» .هرمغتو هحاتجت تذخأ ةعمتجم

 رک عاطملا
 ملا (وعيلخ) وقساف

 هّيدار ,إ ال ٍتامالع اهيف رهظُي وأ رهظُت ةطقن ىلإ ةيحضلا دوقي يوغملا

 ىلع ينجي هغو ضوارع لالغب نم اره نأ نكح يللا ةديسجلا ةراكينالا

 ىلع ًاطغض قبطيف «تاراشإلا كلت نيبتسُت نإ ام ةعرسب لمعي نأ يوغلا
 تارابتعإلا لك «بقتسملا ءىضاملا  ةظحللا ىف هوتي هلعجي ىك فدهلا

 نكح :ةظحللا ىف كايا هرج نإ ام..ءاوهلا ىف نكست ةا ةيكالخألا
 ملستسي ا تناك ا ل كريس يطع يق رك نيك

 لالخ نم ةظحللا ىلإ روكيليم ياسرول يد مادملا تجردتسا .ةعتملل دسجلا

 .ميلس لكشب ريكفتلا ىلع ٍرداق ريغ هتلعجف ؛ّساوحلل ةمئتعم ىضوف قلخ
 رهظملا ءَألَوُأ .ءايشأ ةعضب ركذت ءةظحللا ىلإ كفادهأل كتدايق ىدل

 ربكأ ڙئ أ هيدل (ةدعجملا اهبايث ءثعشألا ياسرول يد مادملا رعش) بّنرملا ريغ
 ًاهبنتم ن ا .مونلا ةفرغب يحوي وهف . قينألا رهظملا نم ّساوحلا ىلع

 ىرقألا كحضلا «عومدلا «توصلا ةشعر «دّروتلا .ةّيدسجلا ةراثإلا تامالعل

 «.ةظحللا» ب اذه !وعد نيّيسنرفلا رشع ن .ماثلا نرقل

 ديلقتلا نم عون ّيأ) ءاخرتسالاب مست ةّيدسج تاكرح داتعملا نم

 يه هذه - ةفشاك ٍناسل ةلز «(كتاءاميإ مهتاءاميإ یک احت نأك «يدارإاللا

 نأ بجي طغضلاو ءةظحللا ىلإ باسنت ةّيحضلا نأ ىلع ةلادلا تامالعلا

 ياهغناش يف ىقتلا “يل ىعدُي َينيص مدق ةرك بعال ,1943 ماع يف

 فتهت يهو هتايرابم يف ٍرّركتم لكشب اهاري أدب .غنيب نال ىعدُت ةّياش ةلّئممب

 نئافم لا

 7 م
 مغلي «موامت
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 وقت ««تذإ»

 يصار نطزنصتلا
 كوما هلزلاو رحسلا»

 e ريثكلا العف

 ءاسنلا
 ال تناك تايكونهكلا

 ىتح ناك

 لاجرلا عل 1
KGSنودعتسم  

 , ٍءيش لك لعغ
 نم هيا يعرب

1 

 5 / اج 7
- 

0 E 7 ١ 
 4 مهسفنا أ ةهملمسي
 رر 4 ي ماا 2

 ءةليلق تاضحل

 برذلا نهتاقانعل

7 5 

 «يوبات .را .ياج - ا

 تونل ةصاخلا ةايح ا

 ةمجرت م

 يبود .را .هإ

 يه 2 .يليس

 فيكو ةظحللا

 يني آل ؟اهفرعت

 یهتنجو رقأ نأ یل

 ب ةحارصلا

 :قودلا ٠ .كمهفأ
 «ساوحلل ةنيعم ةعزن

 ام ردقب ٍةعقوتم ريغ
 يتلو :ةيدارإ y يه

 نا / ةارملل نكي

 «يتلا نكت ءاهيفخت
 اهكار د مت دق ناکا

 نم اهب ساسحإلا وأ
 دق ام صخش لبق

 اهعضت ءاهنم ديهتسي



 ءاوغإلا نف 2 ٠

 نم ةجرد مظعأ تحت

 نم يثآتم ا صفا

 ادادعتسا رثكأ ا اهنوك

 هلا تنظ اع ليلقب

 اهب ردجي وا اهنكم

 . قالطإلا ىلع

 .ليف نوليبيرك -

 برق ةفداصم ا

 يف سبتقم .ىلطصم ا

 قسافلا ةعومجم

 مرح .ةراتخا ةيبدالا

 ريهيف لكيام

 ٍليصأ يف ءامدنع

 نينيعبو «يتضيرحخ

 سقتتا / «نیتضمغم

 قبعلاو ٌئفادلا اذشلا

 قتئفتت / «كردصل

 ئطاوش يمامأ

 / اهقناعت «ةديعس

 نم ةرهبم فارين
 ءاقرزلا تاوامسلا

 / .لدبتت ال ىتلا

 كلت ىلع «كلانهو
 ةئداهلا ةريزج ا

 ومن ءةلساكتل!

 قاذئا ةولح ةهكاف

 ةعئار راجشأ طسو
 لاجرلا «كانه /

 كلت ءاسن :نوفيشر

 ءرم ا نولهذي'/ راحبلا
 1 يتلا مهتقيدحتب

 / .ءايرلا فرعت
 مفدي كاذش

 ةسلاج اهدجو ليل تاذ ا حيشت هن ل نينقاؤتلا اهينيعب»
 رضحي نال هتعدو ءاشدرد .هقاس اهقاس تسمال .لابقتسا لفح يف هبرقب

 ىلإ هقيرط اهسأر دجو ىّتح كلانه اسلج نإ ام .ةبيرق امنيس يف اهعم ًامليف
 .عراوشلا يف ايّشمت كلذ دعب .مليفلا نع ٍءيشب «هنذأب سمهت تراص ؛هفتك
 .ذيبنلا ضعب ابرش ثيح معطم ىلإ هتذخأ .هرصخ لوح اهعارذ تعضوو

 ىلإ يل اهذخأ

 هل حسفت مل .ةبذعلا تاملكلاو
 ی

 تاسمللاب ارومغم هسفن دجو كانهو .قدنفلا ىف هتفرغ

 ثالث دعب .دزبيل اتقو وأ ءعجارتنل الاجم

 ةنايج حبصيل كلذ دعي اهمسا ريغ ىتل وتلا -

 000 E .عنوت يستوام ىلع ًاهباشم روك کر

 نم دعبرا نم تنّوك ةرهز يهو) ةعبرالا ةعومجم ةدئاق «تيصلا ةئيس وام

 ةروثلا تاسايس رثكأ اوقبط

 خي كال تعا E نم تايم

 نيذلاو ٌةيلاكيدار غنوت يستوام يدّيؤم َدشأ
 (.مجرتملا :يضاملا نرقلا تانيعبسو تانيتس يف افّرصت ةّينيصلا ةيفاقثلا

 نم كّودع بّقعتت ةيادبلا مف ج .رفو رك ةبعل وه ي یاوغالا

 هترظنب نورياب رشا .ضماغ كونسو «كانيع يه ةّيساسألا كتحلسأ .
 لعبت نأ ىف نمكي نيتاسألا ًادبملا .نيتقاّوَتْلا اهينيعب وام مادملاو -

 لعجإ .محللا نع ًافرحنم شيطي بيسك «ىزغم تاذو ٌةريصق كترظن
 اهنأش نم ةماستبالا) .ةنكاس اهقبأف كهجو ةيقب اَمأ «ةبغرلاب ناعشت كينيع
 اخ ينبت نأ كيلع بحجج وتيس ةّيحضلا راثتسُي ام درجمب الا دقت نأ

 يك لاجملا ودعلل حسفت ال ثيحب كابتشالا ىلإ لّوحتتف ءامكنيب ام لصي

 ليزت يكل .هيف اه/هتعضو يذلا فقوملاب ركفي يك تقولا الو «بحسني
 رعشي فدهلا لعجت نأو ءارطإلا مدختست نأ كنكمي ءاذه نم فوخلا لماع
 دق كنوك نع نولوؤسملا مه .اه/هنتافم ىلع ينثت نأو :ربكأ ةثونأ وأ ةلوجرب

 لعجت نأ نم ربكأ ةيسنج ٌءارغإ دجوي ال .ةياغلل ًايموجهو ًايسنج تحبصأ
 ريغ ةيئاوغإ ىوق اهاطعأ يذلا تيدورفأ مازح :ركذت .رغم هب رعشي فدهلا
 .بذعلا ءارطإلل ةّيئاوغإلا ةّوقلا ىلع ل امتشا «ةدودحم

 يسورلا فّوصتملا . ًازاتم ءارغإ ًامئاد كرتشملا يدسجلا طاشنلا

 .ةك رتشم ةينيد ةبرجتب دعولاك  يحور ٍءارغإب هتاءاوغإ ادني ناک نوساز



 © ةيداملا تايرغملا مدختسا

 ناك امتحو «(ةلفح يف) فدهلا ناقرتخت اتناك هينيع نإف كلذ دعب نكل

 .اهنم برتقي امنيب ةيئاحيإ رثكأ ةصقرلا حبصت ائيشف ائيشو ءاهصقاريس

 اك دقق و اذهل .ءاننتلا' ىف كان ع وكما

 رتشملا ةّيدسجلا ةبرجتلا
 فوس فدهلا دسج .ةضاخلا هنيتاوقل ًاقفو دسجلا لمعيو ئفطني لقعلا نإ

 نأ هديرت ام ردقب اذه يف نعميسو كتاك رح ةروص سكعيو «كتدايق عبتي

 دسجلا دوعيو .ىشالنت ةيقالخألا تارابتعالا عيمج َنإف ,ةظحللا يف

 لذھک یدین < طاشن 0 .راحبإلا لل ةحابسلا یھ ةك

 فقوم ىّتبت لالخ نم ا

 ا نأ قلع ناش يمسك اك وأ ':كلاعلا# هبات آل كنا .يلابماللا
 ناك نيلف ةّيذاج نم ءزج .لاكشألا نم ٍلكش يب كفده ّنحب ًاماكحأ

 قأرملا < قرعي الو .نّيعم عنامسج ٍطمنب اتهم نكي مل .ةأرملل لماكلا هلجقت

 اهروضح بح يف عقي ناك .ةّيسايسلا اهتاعانق وأ يميلعتلا اهاوتسمب الو

 عمتجملا تاقييضت نم اهيف ررحتت ٍةرماغم ىلإ اهجردتسي ناك .يوننألا
١ 

 درج روعشل كلذ قلحخ ع .ةءاربل لا نم ةلاح ىلإ

 شيعت نأ عيطتست تناك ىعم ,ةيقالخألا ماكحألا نمو ةيساقلا ر

 تایکاهتناو تارماغم ّنكيل ةصرفلا ناك «تاريثك تكلل ةبسنلاب «يذلا - الخ

 كرطاوخ نع ريبعتلل كعوزن نم كسفن درج اذل .رطخلا نربتخيلو «(تامثأ)
 ادصإ نمو ةيقالخ الا لئاسملا يف

 نم تاروظحملاو نيناوقلا عيمج ىمرُث ثيح «فيطلو يتيقر  ةذللا نم يفطاخ
 .ةذفانلا

 ملاع ىلإ كفادهأ تجردتسا دق .ماكحالا ر

 ءرايتلا عم فرجني ءرحبلا يف فوطي .يبشخ ا فوطلا :زمرلا
 امتنا ناحبصتو «دهشملا نم ئطاشلا طخ يفتخي ام ناعرس
 و مومهلا لك نايسنل كوعدت هايم ا .امكد حو نانثإلا

 كعاطقتاو اعلا وأ ةاسرم دوجو مدعل ةجيتن .ءالا يف صوغتل
 ءطبب دقفتو فارج الاب ساسحإلل | ملستست كْنِإف «يضام ا نع

 .دويقلاو تاظفحتلا لك
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‘olla 1 e 
 :كانه یار حر

 امحدزم افم ىرا
32 - 7 

 ةعرشألاو يراوصعأب
 ر بار د يىم ر ا ال نر

7 4 1 1 
 حار باركضا نم - / طفوا .

 ا 1
 هينعا عمو 7 ءءاجوهلا

 هجن يت ةراحتبل
 8 0 و 2 .٠

 حلاور جرت  يوحن
 7 رع اا ا
 ر 2 يو دمهتلا رسل

 حبصت يحور لکو
 ن ےک ريس ںی هرابع

 ةيبع» «ریلدوب لراش -

 ءرشلا ر وشر )“¢ بیرغ



 ءاوغإلا نف ه 614

 بالقنإلا

 يف دوعن مّ 3 امدنع علهلاو 7 نوباصُي نذل ا

 يتلا ما يه كلت 0 رثكأ اهعباطب هعبطت يا ءاوغإلل ا

 نرقلا علطم يف «ةيبهذلا اهترتف يف .ينراب يلاتان ةّيقاحسلا ةيوغملا اهب تلمع

 ءاسنلاو «ءارمحلا طوطخلا عيمج زواجتي ًالعف قاحسلا ناك «نيرشعلا

 .ةراذقلاو يزخلاب ٌساسحإ ّيهدواري ناك ام ًابلاغ قاحسلاب دهعلا تاثيدحلا
 ماضنبو رعشلاب اضيأ اهتفلغ اهتكل «ةّيسنجلا ةيحانلا ىلإ ىنراب ّنهتداق

 د ةيرحتتلا أب ريو رثوتلا نه نودع َنهنعج يذلا رمألا ؛يناحور
 وا لورعشي نيذلا سانلا مه نوليلق ايالا هذه يف .ڻهت نهت رهط

 ا براق يالا ا خا فرح E هدا نسلم

 ناخ ور ودبت اهلعجإ كلذ نم ًالدب .مهجعزتو مهفيخت فوس هتحب

 .ةيستجلا كتاروانمل نقأ نكيشب دوهبتني فوس اهدنعو «ضماغ ٌنطاب داحتاك
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 روسجلا مادقإلا نف نقتأ

 كب بغرت كتيحض :تلح دق ةظحللا
 كا فارتعالل : ةدعتسم ريغ اهتكلو «حضاو ل

 تقولا هنإ . اجالا اذه ىلع ةانب e كيهان ٍةحارص

 طعت ال .ةيرج ةوطخب حاتجتلو حنغلاو «مركلا «ةيسورفلا ابناج حرطتل

 ةوطخ ا ىتأت ثيحب را ءاعارص قلخإ 0 ركفتلل تقولا ةيحضلا

 و كلذو كسفنب ركفت كنأ ىنعي كابترالاو درت ١ راهظإ .ميظع ريرحتك ةئيرج ا

 فصتنم دنع فقت وأ مجحت نأ كايإ .ةيحضلا رحس يف اقراغ ٍكنوك نم ضيقنلا
 كيلع عب 7 بئاص لكشب فرصتت كنأب كنم نايإ «قيرطلا

 تحب يدوب حح اراد سلو اوفم توك نا كذا

 وه صخشلا اذهو «موجهلا ىلإ يضحي نأ

 فأ



 ىلثملا ةورذلا

 يج للضمما ةبيطلا ىلإ لوحتل تلا رهظم  عادخلا نم ٍةلمح لالخ نم
 مويلا ءاج نأ ىلإ ةرهاطلا ةّباشلا نيقروت يد مادملا ىلع اراصح نوملاف عينخلا

 هيف ناثكمي امهالك ناك يذلا رصقلا نم هليحر ىلع هيف تّرصأ يذلا

 هل غذا هل هح هعيرضت نع جغ اا نأ دعم كلذو فوك

 ؛ةيلاعفنا تارابعلا دشأب اهل هتح فصت يتلا لئاسرلاب سيراب يف وهو اهرمغ
 ٍةرايزب ماق عيباسأ ةّدعب كلذ دعب .ىرخأ هرم نعذأو .فّقوتي نأب هتجر

 ةيبصعو (ًأجرح) ٌةَرمحم هترضح يف ليقروت تناك .رصقلا ىلإ ةئجافم
 هنم تبلط ىرخأ هرم .اهيلع هريثأت تامالع لك - هنع اهرصب تلّوحو

 ضرفأ مل «نيبلطت ام تلعف املاطل ءاهيلع در ؟كفيخي يذلا ام .ليحرلا
 امدنع ةفرغلا رداغت دعت مل ! .ايجيردت تتامطاف هّدح مزل .ًادبأ كيلع يسفن

 يف اهقفاري نأ اهيلع ضرع امدنع .ٌةرشابم هيلإ رظنلا اهناكمإب راصو «لخدي

 تعضو ىّتحو لب .نيقيدص اناك امهْنأ تلاقو .عنامت مل ! ,مادقألا ىلع ةهزن

 .ةقانصلا ىلع ةمالعك «نايشمتي اناك امنيب هعارذ 2 اهعارذ

 قاورلا يف اهب ىقتلا .ةداتعملا امهتهزنب مايقلا اعيطتسي مل رطام موي تاذ

 تدب .لوخدلا ىل ؛اهتفرغ ىلإ لخدت تناك امنيب
 رهظُت ملف .اهل هبح نع مّلكت .ةكيرألا ىلع اهبناجب نواف سلجو «ةيخرتسم
 ىلع تأكتاو هدي يف اهتكرتف ؛اهدي ذخأ .ضارتعإلا نم ٍةجرد ىهوأ الإ
 ٌةرظن تناك دقف ب هبلقب رعشف «هيلإ ترظن .اهتوص جّدهت .هعارذ

 انأ معن !ٌسسحو - مّلكتلاب تأدب .ةنونح

 نوملاف حبك دقف كلذ عمو «فعض ةظحل تناك دقل .هيعارذ نيب ءاكبلاب

 لبق ةفرغلا رداغي نأ ءاهدعاسي نأ هيلإ تلّسوت ؛اَيجّئشت اهؤاكب راص .هسفن

 !! هتعد ةّرم لولو

 ٌةأجف تشهجأ كلذ دعب «...
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 دقف كلذ نع الخف

 رحت أ زايتماب يوب

 تقو يف ل ألا زايتما

 اههجو يف يغارف
 ج يدنا اج

 یا نص 1 الامج

 امنيب « ىمضم قو

 يوقلا ءارغإلا مدقي
 ىمد ناك .عع ومده

 لياق تنكو يلغي

 كح

 مك . ا ريح

 مكو «ءافعض 7

 ناطلس يوق
 تيك ادإ «فورظلا

 نأ دود ءانأ ىح

 عطخب ركفأ

 فزاجأ نأ كشو

 رحس لك ةراسخب



618 

 لكو «لؤطما لاضنلا
 ةريدم ا ةيزهلا ةنتف
 لالح نم «دهجب

 ٍرصن ىلإ لوصولا
 تيهلت اذإ ؛رسكبف

 راكفألا رثكأب
 نكمل ا نمف ؛ًةتايبص

 الأي 3 ن 7 نأ

 هرم 5 يد

 ةماللعلا قوس هدوهج

 معطلا ةيدع ةقرافلا
 فاضأ دق هنوكب
 ىلإ E امسا

 اهعد «ها .ةمئاقلا

 اهعد نكل «ملستست

 نوكت اهعد ؛حفاکت

 دوسن نأ نزف كسا

 هيف اج ٌةَيوق نکل
 اهعد ؛مواقتل ةيافكلا

 هفرعم عتمتست

 اهعد نک کل ءاهغارف
 ٍةّدعتسم ريغ نوكت

 ةعزهلاب فارتعالل

 كيتا دايصلا عد

 ليلا لقي عضاوتلاو
 يف هأجاف ثيح

 ؛هئابتخا ناكم

 ىقميفح ا دايتصلا

 .هسفن نع عافدلا

 يد تنوكيفلا 5

 تاقالع يف «نوملاق

 ولريدوشل ةرطخ ةيرس

eءاوغإلا نف  

 عقو ىلع يلاتلا مويلا ةحيبص يف ظقيتسا .اهبلط ىل .عيرم ميش لصحي نأ

 تناك :ةّيحص ةكعوب اهروعش ىوعدبو «ليللا فصتنم يف :ةئجافم ِءابنآ

 .اهلزنم ىل ىلإ تداعو اخف رصقلا ترداغ دق ليقروت

 تقو ىّتح رهسي راص كلذ نم الدب .سيراب ىلإ نولاف اهعبتي مل

 يذلا بحاشلا هرظنم ءافخإل قيحاسملا مدختسي نأ نودو ءليللا نم رخام

 لوح يشميو موي ىّلَصملا ىلإ بهذي راص .ةريصق ٍةرتف دعب كلذ نع مجن

 تناك هتفيضم َّنأ فرع .ارج هسفن َرجي نمک بائتكاو ا
 ماق .ةنيزحلا هتلاح نع يلاتلاب عمستس تناك يتلا مادملا ىلإ لئاسرلا لسرتس

 موقي نأ هنم اهيف بلطي سيراب يف ةسينك يف بأ ىلإ ةلاسر ةباتكب كلذ دعب
 عاقل ذارآ دبألا ىلإ هتايخ رثغي نآل ادععسم ناك :ليقروت ىلإ ةلاشر ريرعتب
 لالخ هيلإ اهتبتك دق تناك يتلا لئاسرلا عجريلو عادولا لوقيل «أريخأ

 «سيراب يف ٍءاسم تاذ ءاذكهو اقل تالا. ر الا ةليلقلا خالا

 .اهلزنم يف ةفرغ يف ءامهدحول ليقروت عم ىرحأ هرم هسفن نوملاق دجو
 رضنلا عطتست مل ؛رايهنالا ةقاح ىلع تناك مادملا نأ حضاولا نم ناك

 ةا كلذ دم يشأ ةف کل تاماشا ذاب ةا هيلع: نإ
 تمص دق تناك اهّنأ يلجلا نم ناک و «ةوسقب هتلماع دقل :ًاظف حبصيل

 هدبالا ىلإ ناقرتفیس اناك :ةياهنلا تناك هذه (ٌنسح .ديعس ريغ هلعج ىلع

 مل ةجّوزتم ًةأرما تناك دقل :ليفروت هيلع تدر .هديرت ام تناك اذه نأ امب
 هباتنت نأ دتعي مل هنأ هلوقب رذتعاو هتربن نم نوملاق قّقر .رايخ 00

 ملف كلذ عمو .هسفنب مكحتلا هرودقمب نكي ملف اذلو .هذهك ةّيوق

 يتلا لئاسرلا ةلواطلا ىلع عضو «ٍذئدعب .ًادبأ ا

 .اهتداعإ لجأ نم ءاج دق ناك

 هلثت يذلا بارطضالا لك ىركذو ءاهلئاسر ةيؤر :ليقروت تبرتقا

 ةايحلا ىف قسافلا هبولسأ لازتعاب هرارق نأ دقتعت تناك .ةَّدشب اهيلع اترثآ
 ةماعلا اهّنأ ول امك ءاهتوص یف ٍةرارم ةربنبو - تلاق اذكه «هتدارإ ءلمج ناك

 ًامجان ناك لب ءاهيلع ڌر .ًايعوط ًارارق نكي مل ءالك .ترچُه دق اهنوك نم
 مل «هيعارذ نيب اهذخأو ًةوطخ اهنم اند كلذ دعب .ءاردزاب هايإ اهضفر نع

 يذلا تحلا نع ةركف كيدل سيل» «!ةدابعلاب ةريدج ةأرما» خرصو .مواقت



 ها روسجلا مادقإلا نف نقتأ

 نم دل ىلغأ یا ا مك دبا سعت لاا 2

 اهتلفأو «!اهينتمرح ىتلا ةداعسلا لكب [كماّيأ] كرات نأ ىسع . 5

 .ريحرلاب اماه هرهظ رادأو كلذ دعب
 انا ىلإ عمتست فوس» «ئجافم کشو بهضكغب ليقروت تحاص

 اهنمحف شک رظتني مل يملا هذه .اقناعتو رادتسا .هعارذب تکتاو ). ص

 ىتلا ةداعسلا نع رعت يت تلا ةبذعلا تاملكلابو لبقلاب اهرمغي وهو «ةكير ا ىلإ

 0 لبقلا ں طيف هامأ تحت دق اهتمواقم 5 تناك .كدئدنع اهب ّسحأ

 ًاضارتعا ال ياتفش كاعمسُ ن EET ادات ةضحللا هذه نما) هل ت تلاقو

 عاف :نوملاف e و ا ايدو

 يأ نم اهيلع لصح يتلا كلت نم ريثكب مظعأ تناك اهنم اهب رفظ يتلا

 .اهاوغأ دق ناك ىرخأ ةأرما

 ةيرس تاقالع ةياور يف ةيصخش ناك يذلا نوم لاق عاطتسا .ريسفتلا

 ةرظنلا نمو  رشع نماثلا نرقلا يف ونكال يد ولريدوش اهفلأ يتلا ةرطحخ
 هبش نم .ةّيبصعو بايه تناك اا لايح ٍءايشأ ةّدع ريكو نأ ىلوألا

 اهمامتها تحت .هنم ريثكب امبرلو  مارتحاب اهلماعي ناك اهجوز نأ دكؤملا
 ءارغإب رّثأتلل E ٌةأرما دجوي ناك او ,نيدلاب ءهللاب

 ءاهجوز ىتح:لجر يأ نكي مل رعد يرطملا مامتهالابو سنامورلا

 اهرهظمب اوَرعو اوعٌّوُر دق اوناك ًاعيمج مهنأل - روعشلا اذه اهاطعأ دق
 فا

 ٌةنوتفم ليقروت َّنَأ ملعي وه .رشابم ريغ هنوكب ٍذئدعب هءاوغإ نوملاث أدب
 هّنإف «هتايح يف ريبغتلا مزتعي هنأ ىلع هروهظ لالخ نم .ءّيسل

 ٌةبغر يه ةبغرلا هذه ّنِإف يعواللا يف  هحالصإب بغرت اهلعجي نأ عاطتسا

 دق نكت مل .اهرورغ فدهتسا ىّتح ةجرد ىندأب هل تحعفنا نإ ام .هتحب

 يف اهل هبحب حرفت نأو الإ اهعسي ملو «ةأرماك ةبوغرم اهنأب ًادبأ ترعش
 ةمالع دّرجم ناك كلذ ّنكل «تحفاكو تمواق عبطلاب .بناوجلا نم بناج

 عدارلا وه  درفم لماعك - ةالابماللا) .ةطرخنم تناك اهفطاوع ّنأ ىلع

 | هتيصب ارس
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 ةمجرت .ولکال يد

 .ياك .ويلبد .ىب

 هعومجم ىف عم

 ةييدألا قسافلا
 لكيام ريرحت :ةراتخنإ

 ريهيف

  yfملعل  FHامهم 51

 ًامهمو «نیدعتسم

 حم نأل نيفهتلتم اک

 بحي هنإف ةا

 نأ كلذ م مغرلاب

 ؟رذع ايدل نوكي
 کا لع كانه لهو

 روهضلا ن ر ةمءالم

 مالستسالا أ رهظمم

 ي ةبسشأاب و

 دا فرتعأ نأ يتلع

 ينيرطي 0 ایش

 ٍءيش يأ نم رثكأ
 صح موجه وهو رخآ

 ا مو
 لك ثدحي امدنع

 تفاعل يف ِءيش

 مظنم نكلو یر
 0 انعيضي 21 يذلاو

 جرحا عضوم ا يف

 هيف رطضن يذل لإ 14

 طحن ي نأل

 يدلاو ام ام ًاحضاف

 ىلع ءانب ردجي

 نأ «كلذ نم ضيقنلا
7. : 
 اده ؛هنم دیه

 ىلع يقي موجها



 ةعومجم ىف ۰ لوتس

 ةيتدالا قساغنأ
f 2 034 

 8 ل م ربات ۰9ر ؟ اح ت عى اما

 2 قاع جر يت ىأ

 / هتافطالم يّشوي
 مل ول ىثح ؟لبقلاب
 هنإف / «لباقلاب هلبقت
 هسفن ضرفي لظي

 !كلذ نم مغرلا ىلع
 حرصت :مواقت 4

 رك ؟!شحاف» كناب

 ديرت اهنإف كلذ عمو
 طفف مر نأ

 الآ ىلع 7 صرحإ

 اهيتقش شدخن

 هذهب لوتمعانلا
 ةعزتنما تالبقلا

 اهطعت الر «ةوقب

 كمايك مدع لالخ نمو ةا لالخ نم ( .ءاوغإلا مامأ هيلاَعف رثكألا قئاعلاو

 دا اميف هّنإف ةيناث ةهج نم .ربصل ايدل لو نم هيف تو اا
 ل 6 ٤

 .ةفيعض - ةزهاج اهناب سحي نا 5 تسا دقف ءاهل ةريخال' هترايز اھت

 م رثك ' ةاهتشم اهنوكب نامدإلا بتسن ما روعشلا دقفت نأ نم ٌةفئاخ ةبرطضم

 ا ذإ .ايفطاع ًةجيهتم اهلعج دقعت .ىنزلا بقاوع لمح نم ةفئاخ ىه

 ركلا ةبعل لالخ نم رتوتلا ضعب قلخو «ةّيكيتامارد ٍةقيرطب اهلئاسر ضرعب
 .ناج دق موجهلا تقو نأ فرع هتاف .هعارذ ذخأب .تماق' امدنغق اذلو :ّرفلاو

 ّنكل .ريكفتلا ةداعإل وأ كوكشلن تقولا اهل حسفي الف ,ةعرسب كّوحتي نآلا

 مالستسالا ل مک

 .ميطع جيرفتك نآلا (جوألا) ةورذلا ينأت .رئر
ESةوهشلا نم . 

 < دعي ةه او ةمواقملا كلت لك

07 
1 

 0 9 | 5 دي هن د ون
 ةنتفب کک e هل «ةوهشلا وأ وديبيللا لوح روحمتي هتّمرب عوضوم ا

 .ةورذلا ليجاتل كب ودحي يذلا تلا ره اذه .نيضاخلا ریښو فدهلا

 ي

Eنم ةرصقل ر  

 كتوطخ رثأ لعجتسو «هيذغتو فدهلا رورغ بعادت فوس ةلّوطملا ةلزاغملا

 00 ريثكب ةموميدو ّةَّوَق رثكأ (ةروسجلا) ةكيرجلا

 - كتوطخب موقت نأ نم ابيهت رثكأ كأ ٍذئدعب e كلذ

 كب غ يندجب تنأو اک مدعب روعشلا ن 07 ان ًاعون ريثت

 نم مغرلاب مزاللا نم

 فوسو
 را ال ويكمل كم تاك ىلع ًءانب فوصتت ال كتكل

 تل اترلف“ اتهم نكت مل نيهت نأ اهنأش نم هذهك

 ءوسو كابترالا ؛ءاوغإلا نم ةقحاللا لحارملا يف ةكلهُم يهو «(ةياغلل ء/اریثم

 مهتا كفده تاءاميإ ىف أرقت نإ ام ناک لك يف نازربي فوس مهافتلا

 كك ولس ةروص 57 كولس «نينيعلا يف ٌةرظن - نوحتفنمو نوزهاج
 :موجهلل يضمت نأ كيلع بجوتي ىتح - كترضح يف ةبيرغ ةيبصع

 كتعفدو كروذج نم كتعزن دق مهتنتفو مهرحس لأب نورعشي مهلعجتف
 :ىوصقلا ةذللا ىلع نولصحي فوس اهدنع .ةئيرجلا كتوطخب مايقلل

 .مهّوهزو مهئاليخل ٌريزعتو يدسج ٌمالستسا

 ! اذإ) فدهلا ءايربك



 ىف قا
 دل هل

5 2 
 ٤ 0-5 عه EE ف چ و 35 58

 لا انءابربكل ىنعي ام ردغب انهاج ابيهت قشاع رهظي ام ردقب
 °1 - 1 0 7 اا م 8 <

 هيلاطل اه راقب اتد هانت ما رمحأ هيدأ لوكي اه ردقب ؛ه محن
 3 ر مي ا = 3 5-5 . ر

 5 مام 5 85 5
 0 ع E و 0 E Paa . 0007 ص 5
 دار .:لاجرلا هيأ ةيتحاوط محل نلاوهت نإ بعر .ربګ 1 4

 یاع اننور يجن متنأف a :راهطلاو ةفعلا ي ف هبا ¿ ان قرت ١ ةاجر

 1.اهنم ريشكب ESA نا

 ولکنال يد لونين 5

 ءاوغإلل حيتافملا
 ت

 يقيقحلا ملاعلا نع ريمو لصفنم ملاع «هجلت ملاعك ءاوغإلاب ركف

 ديثات هيدل نوكي نأ نكي ةّيمويلا ةايحلا ىف قبطني ام ؛انه ةفلتخم نيناوقلا

 .ةأواسملاو ةّيطارقميدلل ىعست ةو رّوصي يقيقحلا ملاعلا .ءاوغإلا يف ٌسكاعم

 يل م ل ىتلاو

 م ف >

 نم ةَّوَملاب ةحيرص ةبغر وا :ةّوقلا 0 الح او لدعلاب

 هلكأ يديم نيفيطن E ا ملعتن نحن ی اعتمالاو 2 00 اهنأش

 نأ لامجإلا ىلع نولواحي ةّوقلاب نوعتمتي ا كئلوأ ىتح .رهاظلا ف

 ياوغإلا يف .رعاشملا اوحرجي نأ نوديري ال مهف  ءايحلاو عضاوتلاب اورهاظني
 كبناجب عتمتستو يهدزتف ءابناج اذه لكب يمرت نا كنكمي ءةيناث ةهج نم

 رکا تلتفت هك نم اليلق لزنتو «ملظملا

 نمكت ةلكشملا . اياد دب ةيوغم اهنأ نيج قوس GS كحيل

 ك ا اذه ىف شيعلا

 نأ یھ كتَمهم .بیذهتنا یطرفمو «نيعضاوتم عانبج حبصن ذإ .انسفنا

 .بذاكلا عضاوتلا لك تعجن ناو كتلوفط صئاصخ نم اضعب ديعتست
 و

 .ةراسجلا وأ ةأرجلا يه اهدادرتسا مهما نم ةلصح رثكاو

 قرطلا نم ةقيرطب - ملالا

 نم ِتاونس دعب ها يف

 امدنعف .اهيمنن نحن ٌةياقو وه بههتلاف ؛ًانابج وأ اديدعر قلخُي دحأ ال
 ا يطق لوا اد ادا فراخ أ نيكل

 ٌدحأ ءاتسي نلف رظنلل نيتفلم ريغو نيفيطل اتك اذإف .حاجنلا وأ ل
 يف .َبَحُن نأب نيريدجو نيسيّدقلاك نيعرو ودبنس انف عقاولا يف - اتم

 اشفلا بقاوع

 لقحت ىلإ رطضن نا

 لک تربتخ ا دقن

 :تاّدلئا بورض
 ا

 IE يحل
 ے ونا لک تفرعو

 تدجو ۔افو رھا 9 مو ءس أا

RTE 
EN 9ُ 8 روشعلا دم (همستحما 

 او «نادقفلا دعب

 بايغلا دعب ةدوعلا

 ا ءليوطلا  Jم

 دوقرلا ب فوخلا دعي

 م 5 نما دالم يف

 هذه نم ةدحاو

 يف روت ءايشالا م كل او

 يعلا ةوقنإ لث حورل
TN 3 

 عم دال ا اهب و هم داحالا اه

 ليوط ضفر دعب ءاج

 هنآ . ل صاوتم راعبإو
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 بهل حبني ٍدئدنع

 لكشب 00 فغشلا

 قوتلا نونأو «قراح

 لمألا رانو «مرطضي
 ةوارضب دمعت فهلا
 . يشم اهل سيل

 فوط «مزح نبا
 نف ىف تحب :مامحلا

 دنع تح ةسرامو

 .يأ ةمجرت :برعلا
 يرييرأ .ياج

 س

 اميف فرعأ تنك

 نيديتس ىضم
 «نيقيفش «نيميظع
 ةعشنتنا عيفر امهالك

 :ًايعامتجا لا

 ابحأ دق نيذللاو
 ىدحإ نکل .نيتديتس

 نم تناك نيتاه

 رابتعاو يقرأ و
 ا نم ىلعأ

 .كعسفلا عيمج يلع

 ىلإ الخد نإ دعب

 هذه مون ةرجح

 ىتلا «ةميظعلا ةديتسلا

 ١ تقولا يف تناك

 يف لارت ال نهارلا
 دعتبا اقف ءاهريرس

 رخآلا نع ءاحاو للك
 .هتفيشع يلسبل

 ٹڏع امهدحأ

 دمحم ا ةيرك ةديتسلا

 دعب مارتحالا ىهتتج

 رو وك احا اغ نييباّيهلاو نيِيحلا سانلا إف ةقيقح

 نوكي اسا نيرهاط اوسيلو اهب سانلا مهاري يتلا ةقيرطلاب نيسووهمو

 جي .ءاوخ ب يف كنهم يعامتجال بناجل يف هتامادختسا عضاوتلل بجي .ءاوغإلا ىف كنهم هّنكل ,ىعامتجالا بناجلا يف هتامادختسا عضا تلل

EES 
 ب 22 کک

 ءانق وهف ؛تاقوألا ضعب يف عضاوتملا سيّدقلا رود بعل ىلع ًارداق نوكت نأ
 تسنح ةريثم ؛ةطّشنم ةأرجلا .هعلخت نأ كيلعف «ءاوغإلا قا نك فيفي

 ذا ,دماتخ ىلإ ءاوغإلا لاصيإل ىتعم ن م ةملكلا يف ام ى كب ةّيرورضو

 هت دن ىلا ىلع كفادهأ لذ فوسف «حيحص لكشب تَمِدخُتسا

 نوقوتي سانلا .ءيشلا سفنب مايقلل ةصحخر مهيطعتو «ةيعيبطلا كحباوك

 ةلحرملا يف .مهتيصخش نم ةتوبكملا بناوجلا راهظإ ةصرف ىلع لوصحلل

 ا يضر ىف كرك وا كافر يأ ليزت ةارقلا قاف اوغلو ةزيخألا

 صخشلا رّيسيف «ةدايقلا مامز خاب هوما .ةدايقلا ا نأ نيصخشل نكمي

 ی وعذب ةياهنلا يف ۾ ماجحإإلا .ًايمغانت ٌعاقتلا سيل سبيل ! ؛ٌةاواسم س محل ! ءاوغإلا .ر خالا

 ره .ةّوقلا ةرطاشم باوصلا نم هاب ريكفتلا وأ رعاشملا حرج نم فوخل ا
 ةوطخاب مايقلا لا نک :ةفحنل او ةضاسلل نل نادا اذه ةظراكلل ر

 ا ا ف و
 ءذلا صخشلل ةيئاتملا ةذللا نأ ةركفب كسفن ّرعف ءرخآلا صخشلا ىلع اًدج

 .مجاهملل ةيتاحلا كلت ن ٍم مظعأ نوكت ام ابلاغ ملستسي

 ال لكشب :روسجو ًايرج ناك دقف ًاًباش نيلف لوريإ لّثمملا ناك امدنع

 ناك ذإ ؛نايحألا نم ريثك يف بعاتم يف اذه هلخدأ دقو .هب مكحتلا نكمي

 كلذ دعب .تاريثملا ءاسنلا ءازإ ةرماغملاو ةيمرجهلا طرفم لکشب فرصتي

 يكيرتناتلا سنجلا ةلوازمب ًاَّمتهم راص دقف ىصقألا قرشلا يف هل ٍةلحر ءانثأ

 اغويلا ىلع دمتعت ةّيذوبلاو ةّيسودنهلا يف ةكرح يهو «مزيرتناتلا ىلإ ةبسن)
 ىلع هيف بججوتي يذلا (مجرتملا :ةّيسنجلا ةّيلمعلا لالخ ةقاطلا ريرحت لجأ نم
 ةّدل قمعيو :هتلوحف ىلع ظفاحيف «فذقي الأ ىلع هسفن نرمي نأ هيف ركذلا

 هتاءاوغإ ىلع اقحال أدبملا اذه نيلف قبط .ةيلمعلا لالخ نيكيرشلا نم لك
 ردق ءاوغإلا ةمتاخ ليجأتو ةّيرطفلا هتأرج حبك ىلع هسفن مّلعف اشنا

 ال ىتلا ةأرجلا ّنإف بئاجعلا قّقحت نأ ةأرجلل نكمي امنيبف ءاذكهو .ناكمإلا

 ا ا ل



 نف نفت

 ناو :تلطلا دنع ايففطتو اهل

 لالخ نم ةذنلا نم ٍديزم قلخ عيطتست كإف

 :مزيرتناتلا يف امك .اهمدختست یتم ملعت

 .موتحا ليجأت

 3 رباب يد قودلا ىدل E نماقا؛نرقلا تنانيرتكغ ىف

 ةأرملا هذه تناك .اهريغ نود ٍةقود ءازإ ناتتفاو
 E اهتكل «ءانشتسا الب عيمجلا لبق نم ةا تناکو ا نا ا د 2 ف

3 4 . 5 

 ىلإ ةجانغم نايحالا ضعب ىف تناك اهنا نم مغرلاب ءاقيشع رضتن' .ذيعب ذح
 يتلا همد ةفخب اهرحسو اهقداص .ةمئالملا ةصرفلا ويلشيار

 نمقي لأ ةقودلا اهنمض نم .ءاسنلا نم ةعومجم ترق ةليل تاذ .ءاسنلا

 دنع ريثالا هتاعج

 ياسريق رصق يف هتفرغ نم جورخلا ىلع اهيف ريج هيلع ةيلمع ةحزم ذيفنتب

 ىلإ اهتياغ ةحرملا أ .راع وهو

 .َرفي وهو دل ّنهتبقارم ءانثأ ارس نكحضو .«يرطفلا هلامج

 ارل نكمي يتلا نكامألا نم

 0 ةئاقد ةدع رورم دعب اهدهاش .ةقودلا مون ةفرغ ناك هيف ءابتخالا

 ىلإ فحز ىّتح عومشلا تتفطأ نأ امو ءاهسبالم علختو ةف ةفرغلا

 تنالو «تالبقلاب اهمف ىطغ .خارصلا تلواحو تّجتحا .هيلع تعجطضا

  <ii Eن رظنت عاسنلا تذحأو لاک 2

 ديدعلا كلانه ناك

 i EOE E هوا ا 6
 راتحخا يدلا ناکا نأ الإ ؛اهيف ئبتخي نا ويلشي

 يدلا ريرسل

 كاذنا ةقيرجلا هتوطخب مايقلا رَرَق دق ويلشيار ناك .ةداعسبو رمألا رخآ ىف

 هل لكن تراص ىتحو لب «هب باجعإلاب ةقودلا تاذب ر :تاسا ةدعل

 اهب فرتعت وأ ةبغرلا كلت اهيلع هيلمت اجب ادبأ فّرصنتل نكت مل .ةنيفد ٌةبغر

 اینا .ةدوجوم اهنأ ن م ادكأتم ناك هّنكل

 دب ال ناك اغلا ت ناو ا

 و ا تاک = ل

 هيلع ةقفشلا نم ليلقب رعشت نأو ب
 زارطلا نم يوغملا ا .هيلع تسروم يتلا ةحزملا ببسبو هتطرو ببسب
 .ٌةيلاثم رثكأ ًةظحل دجيل نكي مل «لؤألا

 نأ يحب ال لكلا قاس ةاجافمك قات

 لد يتلا تامالعلا ارنا ملعت . ا .م رثكأ ةأجافملا عباط اهيلع بلغي

 دق كوحن اهكولس وأ هكولس نوكيس .كب متتلا ی ىف ّدخأ فدهلا نأ ىلع

 يتلا تاءاميإلاو تاملكلا نم ٍريثك مك اذو نورم رثكأ نوكيس - رّيغت
 ملا نه 3 كلج نمش كلذ ورم كبلل ىتلا كلت ةروص سكعت

 نوعقوتي ال مهتکل .مهسفن نيبو مهنيب كيلإ اوملستسا دق مه .دكأتلا مدعو

 نأ بجي ةروسجلا ةوطخلا

 623 ©  ةسحلا مادقإلا
 اے

 ہضاوتب ًأهايح نأ
5-2 3 

 اهبطاعخخ ۾ :اپیدی ل زبك م

 کا تاک

 لح ۔اتف) طبضنم
i 2 

 اهاراو مج نوف
 “م

 هبولسا 90 ءاطبإ نود

 بحي لا ' نكي مل

 ةينابسإلا ةقيرطلا ىلع
 ىلع دمتعت ىلا

 حو تارظنل'

 «تاملكلاو هجولا

 بحي نأ او
 ل ااا ب ولس 5

 5 اللا ا
 لاکب راجي يدنا

 نأ يقيم قىشاع

 ةرجحلا رداغ .هانمتي
8 . 5 3 

 رم ترق لأ ذعب

 ج ےس
 لاف هل ءدتقهم

 و 06

 متهي ناك امنيب هيخال

 ٍتوصبو نيحرلاب
 ةياهكلا هيف ام لاع
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 ؛یقیفش اي ىلعف لشم

 ائيش لعفت مل كنأ مأ

 لحن .قالطإلا ىلع
 ةأرجلا سفنب

 نيللا ةعاجشلاو

 يأ يف امهب ىلحتت
 ةوالع نحنا ناکم
 اذإ كإف كلذ ىلع
 كنراسج رهظت مل

 ,ةظحللاو وخلا يف

 «يزخ ا كب قحليسف
 سيئ ناكنا اذه ّنأل

UNE 

 امو «مارتحالاو
 هيف یرت ناكم

 كمامأ ةفقاو كتديتس

 ايش لعفت ال يهو
 راظتنا ىوس
 اده هلوقب «.كموجه

 يذلا «هقيقش رداغ

 ناك كلذ نم مغرلاب

yاج لاری  

 ىّتح هموجه ًالجؤمو

 نكن .رخا ٍتقو
 اذه هماجحإ ببسب

 ددزت مل ةديتسلا تف

 ناكأ ءامارتحا هل
 ىلإ هئزع دق هماجحإ

 «بح ا يف دئاز دورب

 يف صفت ىلإ مأ
 لع ىلإ مأ «ةعاجشلا
 طاشنلا ىف
 .ينامسج ا

 «موتنارب يد رونغيس -
 تاديتسل / تاويح

 ةلحرملا ىلإ «مزاللا نم رثكأ ترضتنا اذإ .موجهلا تقو وه اذه .ةئيرج ًةوطخ

 :حجراتلاو رتوتلا نم ةجرد ديرت تنأ .ةاجافمك اهمعط دقفت اهّنإف كلذ

 وتلا نم حيرُي نأ هنأش نم مهمالستسا .ًاميظع ًاقاتعإ ةوطخلا لت ثيحب

 روجي الف ؛افلس ةئيرجلا كتوطخ ٌمطخت ال .اهراظتنا لاط ةّيفيص ةفصاعك

 550 كك .ويلشيار لعف امك ؛ةيتاؤملا ةظحللا رظتنإ وسم ودبت نأ

 أمم ةظحنلا عم يضمتو لجترتل لاجملا كيطعيس اذه .ةّيباجيإلا فورظلن

 اذإ .ةاجف ةبغرلا كتحاتجا دق كنوكب هقلخ ديرت يذلا عابطنالا زّرعيس

 ىلإ ةوطخ ذخف ؛ةكيرجلا كتوطح عّقوتت ةيحضلا لأب ٍتقو ٍّيأ يف تسسحأ
 .كتبرض برضا مث «نامالاب ٍفئاز ساسحإ وحن اهدهدهو :ءارولا

 بتاكلا براقأ دحأ تباتنأ ءرشع سماخلا نرقلا نم ام ٍتقو يف

 لجر هاجت ةئجافم ةّيسنج ٌةبغر «ةيقدنبلا ةنيدم نم ةّياش ٌةلمرأ يهو «وليدناب

 ٌنكل لامعألا ةشقانل مهرصق ىلإ هاعد دق اهوبأ ناك .ءالبنلا نم ميسو
 يف ةلحر يف باشلا ذخأت نأ تضرعو ءءاقللا لالخ ليحرلل دلاولا رطضا

 مخفالا ةفرغلا اهنا ىلع اهتفصو يتلا اهتفرغ ءازإ هلوضف ريثا .رصقلا ءاجرا

 نأ اهاجرت .لخدي هعدت نأ نود نم اهمامأ نم ترم ىتلا نکل .رصقلا یف

 تاموسرلا «ةردانلا ِءايسَألا تايلمخلا :رجش .هتينمأ هل تتلف «ةفرغلا هير

 .ةفرغلا يف قبع ٌرسآ ديبع .قوذلا ىلع ةلادلا ءاضيبلا عومشلا «ةيحوملا
 يذلا ريرسلا ىلإ لجرلا تداق مث ةدحاو الإ عومشلا ّلك ةلمرألا تأفطأ

 :ةلمرألا وذح ٌدحإ .اهتاسملل ملستسا ام ناعرس .نُحَسُم شارفب ًاقَدُم ناك

 ةريدتج ايلعجتيش اذه ةي سما ةيضاخي ةفرفلا كتوطخ ىل نأ بجي
 : el Ae f“ )ل اإ 2.

 ةلمرالا تراثأ .كلاعفأ نم ىّتأنت نأ ًاضيأ اهنكمي .ةيسنج ٍناعمب حوم وأ ٍديرف

 .رتوتلا ديزي نأ هنأش نم - لاثملا ليبس ىلع «مهدحأ امكطبضي ناك  فوخلا
 ةايحلا (ماّيأ هباشت) ةباتر نع رّيمتت نأ ةرورضلا نم «ةظحل قلخت تنأ :ركذت

 .ةّيداعلا

 امارد نم ديزيو مهفعضي فوس ايفطاع نوجّيهتم كفادها ءاقبإ



 e روسجلا مادقإلا نف نقتا

 د - - £= N == ا ب -
 رتوتلا نم ةنّيعم ةجرد ىلع مهئاقب» ةقيرط لضفأو .ءاوس دح ىلع ةظحللا

 مادملا نم ديري نوناق ناك امدنع .ةّصاخلا كرعاشمب مهئادعإ لالخ نم نوكت

 ك .الّوأ ةفطاعلا كلت رهظي ناك هّنإف ءةنونح وأ .ةبضاغ .ٌةئداه نوكت نأ

 كقنوا حابطو هج زماب ةياغلل رثاتلا وعيرس سانلا .ددعب نم اهتروص سكعت

 امدنع «ءاوغإلا نم ةيماتخا لحارملا يف ًاَدج ٌمهم اذه ؛مهلوح نم نيذلا

 ةطقنلا هذه يف ملعت E ةطفحيس امواقللا نوكأ

 كلذو ءاهيلإ جاتحت ةكيرجلا ةوطخلا نم
 ىلإ جاتحت ت :كتامنكلا لذلغ كه ةلابلب ءاحيإلا عم ةنراقملاب

 مهئادعإ لالخ نم نوكت اذه ىلإ لوصولل ةقيرط لضفأو .فدهلا يعوال

 .ةمواقملا ىلع ةيعاولا مهتردق كلذب ا «تاالاعفنالاب

 ٌةَيفطاع هلاح یاب فدهلا ادعت نأ ة

 ىلإ دفنت نأ

 ّنكل «ةئيرجلا ةوطخلاب موقي نم وه ركذلا نوكي نأ مولا ن نم ودبي دق

 ةأرجلل ناّيساسأ ناطمت كانه .حجان وحن ىلعو ٍتائيرج ثانإب ٌءيلم خيراتلا

 ةبغر ةراثإب ةجانغملا قالا موقت IRE رثكألا لوألا طمنلا يف . هي ةّيوننألا

 ةظحللا ىف نكل «لماكلاب ةرطيسلا مامزب ةكسمم نوكتو «ركذلا
0 

 هعدتو عجارتت اهّنِإف «نايلغلا ةلاح ىلإ اهتيحض تلصوأ دق نوكت نأ دعبو

 حبلا

 ءاهتاءاميإب ءاهينيعب ريشت مث نمو ءرمألا بّترت يه .ةئيرجلا ةوطخلاب موقي وه
 ؛خيراتلا لاوط ةقيرطلا هذه نمدختسا دق تاّيظحملا تناك .هل ٌةزهاج اهتأب
 اهب توغأ يتلا ةقيرطلا «ينوتنأ ىلع ارتابويلك اهب تلمع يتلا ةقيرذعلا اهت
 ةبقحلا لالخ ٌةورث ةليمجلا هوا اهي تيسدك يتلا ةقيرطلا «نويلوبان نيفزوج

 ةأرملا نأ نم مغرلاب ,ةيلوجرلا هماهوأب ظفتحي نأ لجرلل كرتت اهنإ .ةليمجلا

 .ةقيقحلا يف موجهلاب موقي نم يه

 ةطاسبب ةأرملاف :ماهوألا هذهب أبعي ال ةّيوثنألا ةأرجلا نم يناثلا طمنلا ٍ
 ةقيرطلا ىه هذه .اهتّيحض ىلع ضقنتو «ىلوألا ةلبقلاب ئدابتف «رمالا ىلوتت

 مادملاو «مولاس  سايردنآ ول ءاولاق يد تيرغرام نم لك اهب تلمع يتلا

 نوثتخم مهتاب ًاقالطإ ينعت ال ةقيرطلا هذه أ لاجرلا ن م ديدعلا وو 0

 مدعب روعشلا نماكمو ةيحضلا لر ىلع د رمألا ا ةريثم امو

 رثكأ هنأ ضاخلا هؤارغإ هيدل ةّيوننألا ةأرجلا نم عونلا اذه .اهدنع نامألا

 ًاعون ردان رمأ يه اهلماكب ةأرجلا ناف ةياهنلا يف نكل لوألا عونلا نم ةردن
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 : تاابيهماو تااليمح ا

 رأ .ي أ ةمجرت

 لوسنيلا

 چ اپ
NE SEباب ت ب رایی  

 هجن امذدنع ةارما

 اهبح لعجنو ةصرفلا
/ ۴ 3 

 الخ نم هل ىلجتي

 :ةيلاتلا تامالعلا

 ب 7,

 هلق نم بطاخت

 نكامأي ف اهسفن هیر

 هی ملک ؟ ةيرمس

 1 هشعرب

 ةجهب اههجو دزوی
 اهيدي عباصا قرتعتتو

 ضعب يفو ؛اهيلجرو
 اتاك ىقبت نايحألا
 همسج ىلع اهيدي

 تاأجافت دف اهنأكو

 اهنأكو وأ ءام ٍءيشب
 ا سلا الغ دق

 ةأرلا نوكت نأ دعب
 هل اهبح ترهظأ دق

 تامالعلا ةطساوب

 داوو راما
 «اهمسج تاکر ح

 ىلع بجو تي هنإف
 لكب موقي ل أ زجرلا

 ةنكمم ةلواحم

 بجي ال .اهعضخيل
 ةريح داع نوكي نأ

 روثعلا 2 اذإ :ددرت وأ



 ءاوغإلا نف ه٠ 6

 لا اهمّدقي يتلا ةداتعملا ةلماعملا عم ةنراقملاب انتو" رم ا ةرطتللا ان بجيف ةرغث ىلع

 هللا اتت ام وه كلذ وكرتملا ةأرلا ده بلاط وأ تاجل قشاعلا وأ افلا 0 ٠
 5 1 a ج يا نلا اهنم

 .هعرسب أهتنتف ةارجلا تدقفل ءاثيرج عيمجلا ناك حبصت «لعفلاب «ةأرم ا

 اذإ لجرلا نم ةزّرفتم
 لايح انابج ناك

ra هير 
 يه ةارج ا .اهعييضتب
 ٍءيش لك نال كح ا

 ءيش الو «حبريئس

 7 5 بح ا ف
 0 م اهضعب ج ت مایا عا ا :زمرلا عمج ؛يسودنهلا

 يف كوكس يناي ٍذئدعب .ةفاجو ىامظ ضرالا .قفالا يف ةياهن حولت دراودإ ريرحتو
 ٌداحف .ةفصاعلا قبسي يذلا ءودهلا - ردصلل ضباقو فيك ءءاوهلا روسدنيو

 .ةفيخمو ةريثم «فربلا نم ٌتاعامتلاو «حيرلا نم ٌتافصع لصت
 رطل! يتأي ءاجلم ىلإ عزفلل وأ ساكترالل لاج ا حسفت ال

 بالقنالا

 ءاوغإ سيل كلذف «لدابلا قافتالا نم عفادب ناصخش عمتجا اذإ
 : .بالقنا دجوي
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 هفح اللا راثالا نم ردح ىلع نڪ

 ءاوغإلا باقعأ ىف عتب رطخ لا

 ءاهتورذ ىلإ اعا امن نأ دعبف .حجانلا

 وحن - سكاعم ا هاجتالا يف حج ا ابلاغ اهنإف
 لايولعلا عادولا نم رذحإ .قمالا ةبيخو ةقثلا ةلفو للكلا

 اهنإف «نامألا مدعب روعشلا نم يناعت ةيحضلا تناك اذإ ؛ذنمم ا

 نأ كل يه اذإ .نيبناج ا الك يناعيسو ءاهرفاظأب ثبتشتت فوس

 يذلا رحسلا ميطعت دمعت .ةثجافمو ةعيرس ةراسخلا لعجاف «لصفنت

 روتف رذحاف «ةقالعلا يف رمتستس تنك اذإ .ًايرورض كلذ ناك اذإ هتقلخ

 تناك اذإ .ملح لا دسفي فوس يذلا ةسلحت فحارلا دايتعالاو «ةقاطلا
 للفي رخآلا صخشلا عدت نأ كاز . نام ءاوغإ مزليف ءريمهستس ةبعللا

 «بايغلا مدختسا هل يلم ییشک كربتعيو كل هريدقت نم

 نم ةلاح يف يوغا يقبش ةا عارصلاو ملألا قلخإ

 .رتوتلاو قلقلا



 مهولا وأ رحسلا نم ريرحتلا

 كسفن نوكت ال تنأف «يوغت امدنع .رحس «ةيقرلا نم عون وه ءاوغإلا
 هدحاو رود نم رثكأ بعلت تنأف ءازكرم حبصي كروضح ءأمامت (ةداتعملا)

 روعشلل نماكمو ةبيرغ ٍتايكولس نم كيدل ام يجيتارتسا لكشب يفختو
 ةّيحضلا لعجت يك كلذو بفرتلاو ضومغلا ادع تفلح مل .نامألا مدعب

 خلاب أدبي يوغا ناف ك كرحس تحت ا ن انارج بعت

 .ةيلوؤسملاو لمعلا ملاع نع ًاديعب لقتنا
 ءرتوتلا ديزتف كلذ عيطتست وأ ديرت تمد ام ًارمتسم اذه يقبتس

 هتاف كلذ دعب .ءاوغإلا لامكإل اا تقولا نح لآ ىلإ «رعاشملا كرحتو

 عبي رّتوتلا جيرفت نإ .مهولا وأ رحسلا نم ررحتلا لحي نأ موتحما هبش نم

 نم عونك ىتح دسجتي نأ هنكمي يذلا  ةقاطلا وأ ق وا روف روب
 ٌةرود وه ل صحي ام ّنأ نم مغرلاب « تخص لق نم كيلإ جوملا فرقلا

 فدهلت حملا 6 هلوعفم دقفي عاود ن ول امك هتإ .ةّيعيبط ٌةَيفطاع

 دق هّنأب روعشل

 نم .كلانه اه أ دب ال يتلا بويعلاب هلمأ بيخيو  تنأ امك كتيؤرب -

 ٍداعب ا ب وأ ةقيرطب ا نأ حججرملا نمف «كبناج
 e .ءافعضك مهارت دق كاف «كتبغر عشت ذذ نإ امو كفادهأ ىلع ةيلاثم

 ىّتح .لمألا ةبيخب رعشت هت دق ًاضيأ تنأ (.ةيئاهتلا ةلّصحْملا يف كل اوملستسا

 وبخيسو «ملحلا عم سيلو ةقيقحلا عم نآلا ن ماعتت كنف «فورظلا لضفأ يف
 :ايناث ءارغإ تاد اذا لإ ًائيشف ًائيش بهللا

 e 0 لاا

 /هلعج ىلإ يدؤي يذلا رمألا ءرخآلا صخشلا 5 لا ءايحإ 7 ىلإ
 «ةيحضتلا ءنيِهاجتاْلا الك ىف الك .ةدشب كب كشمتت /كشمتي اه
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 هافسأأو :ةملكب

 جازم | تاذ ةأرمم

 اهتبانرف ؛بيترلا

 ريثتو مخقت
 ئاد اهنإ .زازعمشالا
 «ةروصلا سفن ىلع

 لجرلا نوكي اهعمو
 هياغ ىه .امئاد احم

 : ةياغ «ةبيطلا ىف

 0 ىلإ ا

 زايتما سانلا نم اا

 اذهو ءاهعم راجشلا

 ردصم نوكي ام ةداع

 نكل !ةميفع ةعتم

 ةأرما اهناكم يف عض

 ةيويح اب ةمعفم
 «ةممصمو ةبلقتمو

 ر ,
 دخّسسو ام نح ىلإ

 ىحنم رومالا

 دجيس ` انعم



 ءاوغإلا نف ه 0

 صخشلا يف قشاعلا

 حلما يه ةيجارم ا

 عن يتلا ةعصاخ ا

 حبصت نا نم رومالا

 «قرالا .ةلذتبم

 «تاراجشلا «ةريغلا

 ايدج نم حلاصتلا

 اهلك «ناغطضالا

 له .بحلل ءادغ

ON 

 ص أ مّيدتسم مانو
 رج نم مورالا
 لتقب ماظننالا . تيم
 نإ ام هنأل «بحل ا

 ماظنلا ةيحور طلتخت

 لأسم يف ةيجهنم او
 «بلقلا لئاسم نم

 ولير «ضغشلا
 رجضلا أدير «نمولا
 بلقيو ءراجضإلاب
 ةحفصلا زازغمشالا

 ولکنال يد لونين 35

 نونين لئاسرو ةايح
 اهتفسلفو ولكنال يد

 ةيتسم ا

 نأ رمعلل نکی ال
 الو ؛ليذت اهلعجي

 2 لا دعا نأ كجا هناا ّيئانثك (امکلماکت) امكجمد

 0 دعب امل يف ًاضيأ كلانه .نابسحلا يف ير نادقف)

 م الاغ لف دهجب لواحت كتأب ساسحإلا .دومجلاو لسكلا براح

 مهلْمأت لالخ نم مهف .مامتهالا دقفت كاياحض لعجل ًايفاك نوكيس

 ایش ديرت تک «بعالتمک كنوريس ءاوغإلا لالخ هتلذب ال مهراك ذتساو

 ملسم رمأك مهعم ل اماعتت كإف نآلا انآ ل لوصحلل تلمع اذلو «ذئدنع

 ال كنا يا - 8 هتني مل ا رهظأ «نذإ الآ ءاوغإلا يهتىي نأ دعبف .هب

 ابلاغ اذه .مهئارغإو مهيلع كمامتها زيك ربو تف تان غ لاو

 رومألا كرتل ع خوزنلا براح .نيروحسمو نينوتفم مهئاقبإل ًايفاك نوكي ام

 ينعي كلذ ناك ناك تعول دج .ةنينأمطو نتورك دك رتو رقتست
 ؛ةيدسحلا كنتافم ىلع لّوعت نا كايإ .باحسنالاو ملالا لازنإ ىلإ ةدوعلا

 دهجلاو ةيجيتارتسالا .رمتسملا ضرعلاب هتيبذاجو هقنور دقفي لامجلا ىّتحف
 .ةلاطعلاو لسكلا ناحفاكيس ام امه طقف

 لك ملعي فدهلا ناك اذإ .ءاوغإلا كاله ةفلألا .ضومغلا ىلع ظفاح
 دقمت فوس اهتكل ةحارلا نم ىوتسم ةقالعلا بستكت فوسف «كنع ٍءيش

 رثوتلا نإف فوخلا نم ٍةحسمو فهلتلا نود .فهلتلاو لايخلا يرصنع
 نبأ د و كسلا (عقاولا) ةقيقحلا اكدت .لحنيو دد فرش 0
 تابايغلا مدختسا «تاعقوتلا دمت «كتيصخش يف ةملظملا بناوجلا ضعب
 ظفاح .للستلاب ةفلألل حمسي يذلا يذاوحتسالا دشلاو ءثكشتلا تيتفتل

 كيدل نوكي نل .هب مّلسم رمأك كعم لماعتيسف ًالإو ضومغلا ضعب ىلع
 .(بقعُي) عبتي ام ىلع اهمولتل كسفن ىوس

 و ةأيح ةلأسم نو «ةبعل وه ءاوغإلا . لظلاو حورلا ةفحخ ى اع لنفاح

 ٍلمحم ىلع ءايشألا ذحأل «ةقحاللا» ةلحرملا يف ليم كلانه نوكيس .توم
 ال يذلا كولسلا نم ةدكن ةقيرطب رمذتللو ,ربكأ ةروصب ٌيصخشو ٰيدج



 ٠ ةقحاللا راثالا نم ردح ىلع نك

 .هديرت ال يذلا رثألا ًامامت قلخيس هنأل ,ناكمإلا ردق اذه حفاك .كيضري
 اذهف ؛يكشتلاو قتلا لالخ نم رخالا صخشلاب مكحتلا عيطتست ال تنأ

 اذإ ربكأ ةرطيسب عّتمتتس .ةلكشملا مقافيس امم «نييعافد مهلعجي فوس

 کک ينلا ةريغصلا ليحلا ءكحرم .ةبسانملا ةيحورلا ىلع تظفاح
 نيعاوطم كاياحض لعجي فوس مهئاطخأ عم كلهاستو مهرستو

 نم 0 یتا كاياحض رييغت لواخت نأ كايا .مهعم لماعتلا لهسلا

 .كتدايق عابتال «كلذ

 نيفرطلا دحأ َنإف «ںايحألا بلغأ يف .ءيطبلا (قارتحالا) دماختلا افت
 ثادحإل ةمزاللا ةعاجشلا ىلإ دقتفي هّنكل رحسلا نم رّوحتيو مامتهالا دقفي

 هده اعاد ىف حبت: وأ بحي ها كلذ: نع افرا ةعيطقلا
 لاعشإ ديعت نأ اهنأش نم بايغلا نم اعون اهرابتعاب ةّيعجارتلا ةّيسفنلا ةوطخلا
 ىودجلا ةيدعو ةطبحم ٌةقلح مجنتف دوصقم ريغ لكشب رخآلا فرطلا ةبغر

 ام دّرجمب .جيردتلاب « فلكفتو للحس ٍءيش لک .باحسنالاو ةدراطملا نم

 .راذتعا كودو هع رسب اههنا «تهتنا ةقالعلا نُ ملعتو مامتهالا نادقفب رعشت

 يطخت نوكي ام ابلاغ .رخآلا صخشلا ةناهإ ىلإ الإ يدؤي نل راذتعالا نال
 نوكي ذإ  (ءيطبلا لاصفنالا يطخت نم) ةلوهس رثكأ ارمأ عيرسلا لاصفنالا
 ةنراقملاب كلذو ءصالخإلاب قّلعتي اميف ةلكشم نم يناعت كأ ول امك رمألا
 ءاّمح مامتهالا تدقف دق نوكت نإ ام .ابوغرم دْعَي مل ّيوغملا َنأب كروعش عم

 .ةفئازلا ةقفشلا نم عفادب رظتنت ال كلذل «عوجرلل لاجم كلانه نوكي نلف

 وأ مئالم ريغ كلذ ادب اذإ .َةفأر رثكأ دمُأ وه ةّماتو ةحضاو ةعيطقب موقت نأ

 كولس لالخ نم رحسلا نم ةّيحضلا رّرحَت نأ ٍذئدنع دّمعتف < .حبقلا ديدش

 (.يئاوغإ ّدض) رفنم

 جامدنالاو ةيحضتلا نع ةلثمأ

 «شوريليب يد ميسولا سرافلا أدب ءرشع نماثلا نرقلا تانيعبس يف ./

 «نسلا يف هربكت ٍةديس عم ةقالع ءايندلا ةجردلا ءالب نم ناك يذلا

 تأدب ام ناعرس اهتكل ؛ريثكلا اهنم ىأر دق ناك .ليويريم يد ةزيكراملا
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 رك هت نأ ةداعلل

 :دودحم ا ريغ اهعونت
 74 تايرح 7 ءاسنلا

 تاوهشلا

 اهل ؛اهنو هغي ىع

aT 

 ريبسكبش مايليو -

 ةرئاب ويلك و ينوتنأ

 هرم اوفتهاو ءاوفتها

SEs 
 تاق اغ ارو تیمش
 ...يكابش يف تعفو

 / اهيآ ةلجعلا متل
 لا ال تالا

 ءانيم او / «قيرطلا
 دعي هلا يذلا

 نم / انه نم
 كنأ لوقلا حيحصلا

 ًةفيشع تزرحأ دق

 / «يراعشأ ةطساوب
 سيل كلذ كل
 / يق ناك اذإ .ايفاك

 ىلعف ءاهب كسمأ دق

 لإ .اهيقبي نأ يق
eلا نع  / 

 ةعارب بلطتي

 ناك .هزارحإك



 ءاوغإلا نف ۰ 2

 د تا
 هذه نکل «ةدراطلا

 .ةراهم بلطتت ةمهلا
 يأ يف تجتحا اذإ

 تاقوالا نم ٍتقو

 سوني نم معدلا ىلإ

 نمو ؛ميناقألا يناثو
 تاذ / ةيزوم ا - وتاريإ
 0 يناوهشلا مسالا

 ,نالا ىلع بجي هنإف

 يعورشم لجأ نم
 نأ / ح ح أ طرفم

 تايتقتلا ضعب فا

 كلذ / بكت دق يتلا

 ريثك بلقتلا باشلا
 همسأ يذلا رافال

 يكل / ...بح ا

 رهظُ نأ كيلع بح
 تح نا زوده كلا

 ال ميش وهو / -

 ا
 نا / هدحول نسح ا

 نوكت دق .هفقحي

 يذلا سورين ةماسوب
 سوريه صدي
 «باشلا ساليه وأ /

 نم فطخخا يدلا

 ءاما تايروح لبق

 نكل ؛كلت ةعيتسلا
 يكلف ءنايتس رمألا
 رجهلا ةأجافم ىدافت

 «كتاتفب ظفحنو /
 ىلحتت نأ لضفألاف

 ةحيبص يف ليحرلا هيلع بج وتي نكي مل «ةّرَملا هذه يف هنأ

 ءازإ بللا بولسم ناك هنوك اهئاضرإل ًادهاج لمع .هعم لكاشملا لاعتفاب
 رخآ يف راجشلا فّقوت .ةقرلاو مامتهالاب اهاَيإ ارطم «عّفَوُتْلا ريغ اهك ولس
 نأ ىلإ اذكهو  هحت اهّنأ نم ًاقثاو شوريليب يد راص «مايألا رورمبو «رمألا

 مداخلا هلبقتسا .لزنملا يف تسيل اهّنأ دجوو ءاهترايزل مدق امدنع موي ءاج

 ّيّرس ٍلزنم ىلإ هذخأيس هاب هربخأو «بابلا ىلع
 حلا چ جازم نتا یو ةراظتلا يف عمت ةزيكارالا ياك كلاتف

 اذه لثمب زيك ر املا اهري مل .لوألا , مهءاقل ناك ءاقللا اذه نأ ون

 سیراب جراخ عقي ليوِتريم

 : امك تفّوصت
“< 

 امهتكل «ىضم ِتقو يأ نم رثكأ بحلاب رعشي وهو رجفلا دنع رداغ .جّموتلا
 يهو اهارو ,كلذ دعب ٌةدراب ةزيكراملا تدب .ماّيَأ ةعضب دعي ادد ارجاشت

 يف امكو نكل ةبعرم ةريغب رعش .تاالفحلا دحأ يف رشا الخنز لزاغت

 ةقيرطلا هذه نأ دقتعا .ًابحو ٌةلماجم رثكأ حبصي د نأ هلح ناك دقف «قباسلا

 .ةبعص ا ءاضرتسال لثمألا تناک

 SG ا ليوتريم ىلع ناك نآلا

 0 ةماقإ يف اهيلإ عضنيل شوريليب تعد .كلانه لامعألا ضعب ةجلاعم

 ىلإ ةقباسلا ةماقإلا 55 يتلا ةديدجلا حورلا ركذت ذإ ءرورسب قفاوف
 الإ .هئاضرإ يف اهتبغرو هب اهقلعت دّدجت دقف :ىرخأ هرم هتأجاف .امهتقالع

 .يلاتلا مويلا

 .ملاعلا مهيلع لطتي نل .فويض ةّيأ فيضتست نأ ضفرت يهو ماَيألا ترم

 كلذ عمو .طقف ٌبحو ٌةجهي امو راجش وأ ٌءافج كلانه نكي مل ةّرملا هذهو
 عوبسأ دعب هتماقإ رتبف ؛ةزيكراملا نم مأسلاب نآلا رعشي شوريليب يد أدب دقف

 ةزيكراملا َنإف ام ةقيرطب .ةنيدملا ىلإ ًادئاع عرسأو لامعألا ضعبي مايقلا ةّجبحب

 .نآلا دعب ٌةرحاس ودبت دعت مل

 ةيرس تاقالع ةياور يف ةّيصخش «ليوتيريم يد ةزيكر ام ا .ريسفتلا

 ًادبأ اهتاقالع عدت ال ٌةكتحم ٌةيوغُم يه ءولكال يد ولريدوش بتاكلل ةرطخ

 .ءيش لک اذه نکل ميسوو ٌباش وه شوريليب يد .مزاللا نم رثكأ ٌرمتست
 ٌيرسلا لزنملا ىلإ همدقتست نأ ترّرق دقف «لءاضتي هب اهمامتها ناك امنيب



 e ةشحالللا راثآلا نص ردح ىلع نك

 ,ايفاك نييك هتكلا رف دج اذه فاعلا يف ةّدجلا ضعب لاخدإ لواحتل

 كادوا مآ ع ا را و فا فرع کاخ ج

 الإ يّدؤي ال اذه لك ّنأ الإ .رخإ رجرب مامتهالا راهظإ ىّتحو لب «(ةرجاشم

 وأ ماقتنالاب ًابغار حبصي دقف  ةطاسبي هكرتت نأ اهنكمي ال .هقّلعت ةدايز ىلإ

 لالخ نم رحسلا ميطخت دّمعتت ا مح کا ايتداعتا لواحي

 هح اهنأب لّثمتو «ةدوربلاو ءفدلا نيب ام ةبوانملا طمن كرتتف .مامتهالاب هقارغإ

 «لّيختلل ٍلاجم كودو موي ذعب امو اهعم هدح ول هثركمب . سئاي وحن ىلع

 نم اهفده ناك اذه .ةقالعلا ىهنيف لبق يذ نم امك ةنتاف اهاري دوعي ال هاف

 .ةيادبلا

 كنا وار .يضوفلا يتشابه ةيحضلا نع. لاصقتألا فاك اذإ

 :اذه دعب ٌةَيباوص رثكألا ءيشلا لعفت نأ نذإ كيلعف «(شأجلا ةطابرل دقتفت

 وا (داعتبالا) يانا ب اه/هصبرت يتلا (رحسلا) ةذيوعتلا اذمع مطح

 يذلا رمالا صخشلا دنع نامالا مدعب روعشلا ةراثإ ىلإ الإ ايّدؤي نل بضغلا

 هب موقي لمع نكي مامتهالاب كتقو قفنأ :ًايذاوحتساو ًايكسم كسفن

 بيترلا قلعتلا اذه َنأب ساسحألا قلخإ ءهتيصخش يف ليم لکو قشاعلا

 نم ديزم ال «جنغلا نم ديزم ال «ضومغلا نم ديزم ال .دبالل ٌرمتسي فوس

 .اولحر دق نونوكيسو اذه نم عيباسأ

 هيدل ناك .ةعتملل هسفن سرك ًاعيلخ يناثلا زلراشت كلا ناك .2

 نم َةلَّضَفُم ٌةقيشع ماودلا ىلع كلانه ناك دقف :تاقيشعلا نم لبطسإ
 قشعي ناك .ةيمهألا لقألا ءاسنلا نم ىصحُي ال دعو ءةيطارقتسرألا ةقبطلا

 ثيح «حرسملا يف ٌةيسمأ كلملا ىضمأ ء1668 ماع نم ٍةليل تاذ .عّونتلا

 اهيلعو ٌةولح تناك .نيوج لين ىعدُت ةّباش هلم هاجت ةتغابم ةبغر هتباتنا
 تاذو «(تقولا كلذ يف اهرمع نم ةرشع ةنماثلا يف طقف) ةءاربلا ءاميس

 ريغ تناك حرسملا ىلع اهتقلأ يتلا تارابعلا ّنكل ءاهيدخخ يف يناثب يتيرب
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 م سر هنا و
 ر“ ةيكششعلا بهأ واب

DAES Nنتافملا ىلإ ةفاضإلاب ال  

 لرب را سل /
 لامك . هي دكسج'

H1 f 
 ل ی سس

 هد 5-04

 ةيفاعتم ا ر/ نونسلاف

 همأوق بهذت

 و مے
 راهزأ 7س هيل بنو

 هوقو تاذ قبنزلاو جشن

 ا سرلا ركشلا

 ىلإ ةحقفم لظن
 كوش 1 1 ندب 0

 ام لك یھ ةيساقلا

 ةدرولا نم وصبي دي

 كيك رجع
 أي «كاعم لاخلا

 اييرق :ميسولا يبابش

 ديعاجتلا ملثتس

 ابيرق ء«اييرق ؛كمسج

 بيشيس ءادج

 نذإ باف / .كرعش

 فضاو مودی المع

 / :كلامج ىلإ كلذ

 رهو ديس هدحول ره

 آد 0 نا ىلإ 7 2 ۶ .٠

 لي اک قبا . كارينا

٠ 5 “f5 1  . 

 « هيتفعلا رك نونا

 ةيتيرغالا نم نك
 ىلإ ةفاضإلاب

 وا . ةيتيناللا

 الذ عمو 14 5 اميسو
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 14 رحبلا تاه ا

 / عح 1¢ 17
 / رع فوه

 هلعف لعفي ءىش ا

i4  

 لص ج ازما ىلع

 حعماستلا وا لامتح 37

 ریت / 5 :وسفلا يللا

 ٹثدحو ءةيهاركلا

 / .ةيثغم تاراجش
 رقصعنا شفع نحن

 كلوا

 «نويرطفلا لن ١و دايبصلا

 2 بئدلاو

 فتوسرتمي نيذلا ر

 ؛ةبايهلا ناعطقلا امود

 قيقرلا ونونسلا كل
 كارش نم تلغي

 عنصت نحن «ناسنإلا

 رج / تاو يعض ار

 ییا / / .مامحلل جاسا

 0 ًأديعب

 ةداضلا ا

 تخاف / / - ةعزاللا

 ىلإ جاتحيو ا

 / ىذغي' نا
 .ةفيلعللا تاملكلاب

 تاجورلل قلا عد
 مهعد / «جاوزالاو

 نوناق هنا نوركفي

 اودارأ اذإ يتعيبط

 قزازح ةلاح / «كلد

 ىلع ترهدزي

 وه كلذ / .ماصخ ا

 ءاوغإلا نف ه

 نإ نم هل تب ال نا رّرقف ةياغلل كلملا سمحت .ةيسنج ِتالالد تاذو ةمشتحم

 ٍةرهس ىلإ ءادألا دعب اهذخأ .اهب ىظحي

 .يكلملا ةهريرس ی

 .حرمسملا يف لاقتربلا عيبب اهتريسم تاذجاو كاّمس ةنبا تناك لين

 مث ھو ‹«فصقلاو برشلا نم

 !! اهداق

 حن مل کا
 س

 .نيرخآ هدم لاجرو باّتك عم تمان نأ دعب ةلثمملا ةلزنم ادت

 هنأ لاق صخش عم راجش يف اهل مداح ل طّروت امدنع) .اذه ءازإ راعناب رعشت

 لضفأ أ كش دج .ةرهاع ا« ءاهلوقب كارعلا تصف دقف «ةرهاع باسحل لمعي

 اهتكل اريك كلنا تّلس ةقيفصلا اهتبوجأو لين ةباعد («.هلجأ نم لتاقتل

 دعب“, ةدنع ةريثألا اهلعجي نأ هلع وعي ناك و لو رولا ةع كاك
 ا۵٣ ےک

 سيول ةّيسيئرلا هتقيشع ىلإ داع ,ةفيرعلا ةراخا ندر تارا ةدع ت رر رد

 .دتحلا ةميرك ةّيسنرف تاك علا

 ر نم رود بعلت تناك دقف .ةيكذ ٌةيوغم لاووريك تناك

 دعي نأ دعب الإ اهتّيرذع كلملا حنمت نل اهّنأ تحض دحضوأو «هيلع لوصحلا

 اهحنمو هب عتمتسي كلملا ناك يذلا تادراطملا عون وه اذه .ًابقل اهئاطعإب

 اهئاضرإ ةبوعصو اهعمط راص ام ناعرس نكل .ثومستروب ةقود بقل

 .لين ىلإ عجر دقف ءاهنع حّوريو هسفن يهلي يك .هل جاعزإ ردصم نالكشي
 بارشلاو ماعطناب هتدافو مّركُتو كلمك هب ىفتحُي ناك هّنإف اهراز املك

 هذخأت تناك اهّنإف «جازملا ٌيوادوس وأ ًامكس كلملا ناك اذإ .ةعئارلا اهتباعدو

 هتملع ثيح «فيرلا يف ةهزن يف وأ .رامقلا بعللوأ بارشلا ءاستحال
 ىلع اهيف هتحأ ِءيش رثكأ .ةّراسلا تآجافملا نم أ ادبأ ولختل نكت مل .ديصلا

 لاووريك تاک رح نم رخست تناك امدنع اهّمد ةفخو اهتنطف تاك قالطإلا

 ٍدلب نم ليبن يوت املك دادحلا بوث سبلت نأ ةقودلا ةداع نم ناك .ةيعّدملا
 مصقلا ىف رهظت تناك ًاضيأ لين ؟محر ةاص كلانه ناك هنأ ول امك «رحآ
 اھا او ساب لوقت تناك و «داوسلاب ةحشّتم يهو تابسانملا كلت يف

 بع صب

 ةهفاصفصلا»و «ءالوجلا» اههجو يف ةقودلا وعدت تناك اي رابك نم



 نم ردح لع کک

 عم هي يف .ةقودلا عم هيضقي امت لين عم لوطا اتقو يضمي كلملا راص ام ناعرس

 دق تناك نين نف 00 ةبحاص لاووریک ٠ 0 0 يذلا تقولا
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 یف نکل ةرهشلاو ذوفنلا تدارأ .ةحاّمط نيوج لين تناك .ريسفتلا

 ا ااا هذه ىلع لوصحلل ةديحولا ةقيرطلا ّنإف رشع عباسلا نرقلا

 كلملا عم طر وتلا نکل ؟كلنا ن م لضفأ نمو - لجر لالخ س تاك هالا

 ىفو < ملا عي رتس ىهلثم چ ناک «عيونتلل ةجاح .ةرصخ ًةبعل ناك

 .ىرخأ ةأرما د دجي مث «ةرباع ةّيسنج ةقالع لجأ نم اهمدختسيس

 :ةطيسب تناك ةلكشملا هذه جلاعت يك لين اهتدمتعا يتلا ةّيجيتارتسالا

 تصرح اهّنأ الإ .طق رّمذتت ملو .تايرخألا هتايتفب عتمتي كلملا تكرت

 تألم .اهيف اهاري ناك ٍةَرم لك يف هئاهلإو هتيلست ىلع كلذ نم مغرلاب

 .هبصنمل ةلص ياب تمي نكي مل هل اهبح ّنأ ول امك ًةفّرصتم «ةعتملاب هّساوح

 .لغاشملا رک كلم وهف (هبعتيو اتا قهري نأ هنأش نم ناك ءاسنلا عّونت

 نأ ةدحأو ةارما تعاطتسا ول .بلاطملا نم ريثكلا ّنهيدل ناك َنهعيمجف

 :(ةفلتخم ًاراودأ بعلت فيك تملع «ةلّثمم اهفصوب «لينو) عّونتلا سفن نمْؤت
 بظاو اذلو ءأدبأ لالا لين بلطت مل .ةريبك ةّيلضفأب عتمتتس تناك اهنإف

 فيك و - هيدل ةريثألا نوكت نأ ادبأ بلطت مل .هنم ريثكلاب اهّدم ىلع زلراشت

 .ةناكملا كلت ىلإ اهعفر هنأ الإ - ةماعلا نم تناك دقف ؟اهل

 هلئثوأ ًةّصاخو «تاكلملاو كولملا لثم كفادهأ نم ديدعلا نوكيس
 يف ًةبوعص | ودجي نل مهنإف ءاوغإلا ىهتني نإ ام .ةلوهسب نوماس نيذلا

 نم ىرخأ ٍةأرما وأ ا ٍلجر ىلإ ًآاضيأ نولّوحتي دقو لب «بسحو كتنلثم

 مهنوك .ةّيرعاشو ةريثم ودبت نأ (نيفولأم ريغ مهنوک) اه/هتبارغ نا

 ص ةبغرلا هذه لوعيشي ام ابلاغ مهنإف مهئاهلإل نيرخآ ى رسانأ ىلإ نوجاتحي

 رّمذتلا لالخ نم كولملا كنلوأ دي لواتتم يف كسفن عضت ال .عيونتلا لالخ

 ةدايز ئل ىوس يّدؤي نل كلذ .تازايتمالاب ةبلاطملا 01 «تاذلا ءاثر و وأ

 635 ه ةّمحاللا راثالا

 تماق': سیراب یف

 یف ر ةقر غلا
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 وال فصنلا

 فلانه ناک ڊئدعبو

 ةلصاف هحارتسا ةرتف

 نمزلا ص ةعاس ةد

 هال رق 5

 هعئار هيفوب اهللختو

 ةليوط ةلوالع ىلع
 ماعْصلاب ةلمحم

 كاينوكلاو بيطلا

 ايئابماشلاو

 ىشلا كلذو

 ا ف

 ىكسيولا
 ا ےس

 «سانلا .ةيدنلتكسالا

 ايبار

 ردانلا 5

 نويتطار قتسرألا
 ىلع مهضعب «مدخلاو



 ءاوغإلا نف ه 6

 «ېھبکر و مهيديأ

 دوثحبي اوناك

 ام ٍءيش نع بابكناب
 تناك نر ا ىلع

 تناك ىتنأو «ةفود

 ىدحإ تعيض

 مجح ا تاذ اهتاسائأ

 تمكس ...ريبكلا

 ةيؤر ص ًاريخا ةقودلا

 نوحي مهو سانلا
 ءاحنأ لك يف

 اهلوح ترظن
 مث نمو «فرجعتب

 قودلا تبدج

 هعارذ نم نوتغنيللا

 ىلع لصحأ نأ ًامئاد
 لك نکل ؛سالألا

 لش لاحت ىلع

 .٠ 6؟نوتغنيللا قودلا

 راظنالا نع تراوتو

 تادب .قودلا عم

 ءاقلت نم ةقرفلا
 ا نم
 ءةلمحلا ٠ نم يناثلا

 فاّطُنا رخآ يفو

 روهظلا قودلا دواع

 مهخيل مستي رهو

 . ةلفح ا

 ل
 نم الدب .ءاوغإلا يهتني نإ ام يرطفلا (مهمامتها مدع) مهدهز تند

 بعل نم زعجإ .تنأ هنأ اودقتعا يذلا صخشلا تسل كأ نوري مهلعجإ

 عل ةيلستلل بضني ال ًاردصم كنوك نمو مهتأجافم نمو ةديدجلا راودألا
 صخشلا ةمواقم ليحتسملا هبش نم .ةّراس

 دنت ىلع ودع .كعم نونوكي امدنع عزلاو لظلا ةفخ ىلع ظفاح .طرش

 نورعشي مهعدت نأ كاتإ نكل كتيصخش يف ٌةَراس اهنودجي يتلا بناوجلا

 اا رخآ ىف ةّيكيمانيدلاب مكحتي نم نأ .ةفرعملا ٌقح كنوفرعي مهتاب

 هلأ ايندل دلا كت/كدبع ة ةسرطغتم ةكلم وأ فرجعتم ا حبصي ثيح

 ما ٍديَق نود ةعتملا نّمؤي يذلا

 تادلبلا دحأ روزي نوتغنيللإ قودلا ميظعلا زاجلا فّلؤم ناك امدنع .3

 ءاسنل ةبسنلاب ةضاخو «غلاب لكشب مامتهالا طحم اوناك مهتإف .هتقرف عم
 نمَوَنُي ىّتح نلصي نإ ام نكل «هاقيسوم عامسل نيتاي عبطلاب ّنك .ةقطنملا

 اقينأو ايخرتسم نوتغنيللإ ناك «ةبشخلا ىلع .هسفن «قودلاب» ًايسيطانغم
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 نيتللا هينيعب رهتشاو ءادج هجولا ميسو ناك .ةياغلل هتقوب عتمتسي هنا ودبيو

 ٌتادقجت دجوي ناك و ءاّدج اليلق الإ ماني ال ناك) .مونلا ةفرغب ناركذت اتناك

 ىلإ ءاسنلا ىدحإ هوعدت نأ ءادألا دعب موتحملا نم ناك (.هينيع تحت ةمئاد
 1إ قل الستت وأ ءاهتلواط

 ثدحتلاو دنم بارتقالا لهسلا نم نوكي نأ ىلع قودلا صرح .جورخلل

 يف .اهينيع عم ٍةظحلل نايقتلت اتناك هينيع نف ةأرما دي لقي ناك امدنعو «هيلإ

 ةفطاخلا هترظن ناف لباقملابو «هب ةّمتهم ايا هل ئهوت تناك نايحألا ضعب

 هقيرط يف وهو ةئلاث هنم وندت وأ «هبايث ةفرغ ىل

 نم اتناك هينيع ّنإف ىرخأ ٍنايحأ يفو .دعتسم نم رثكأ ناك هنأ لوقت تناك

 رثكأ ىتح ؛ةرظنلا كلت ةمواقم نعطتسي ّنك ءاسنلا نم ُةَلقو ؛مالكلاب أدبي
 .جاوزلاب ٌةداعس تاجّوزتملا

 لفحلا ىقيسوم لازت ال امنيب قدنفلا ىف هتفرغ ىلإ ينأت ةأرملا تناك
 تا دلا يمال نح ناک د ع هزي ايدورم هارق ایا یف ودر
 موقي ناك .اهناكرأ دحأ يف ونايب ىلع يوتحتو ؛روهزلاب ىألم نوكتف ةفرغلا

 نالصي روقولاو ثرتكملا ريغ هكولسو هفزع ناكف .ىقيسوملا ضعب فزعب
 .اهّوَتل هتدهاش دق تناك يذلا ءادألل ةّمتتك وأ «صلاخ حرسمك ةأرملل



 نم رذح ىلع نك

 اهيدهي ناك هّنإف ةدلبلا ةرداغل نوتغنيللإ ءطضيو ةليللا ىهتنت تناك 0

 حب ناك .ةاعارمو ريكفت نع منت

 فلا هلاوجت ناك اهنع هدعبي يذلا ا

 ءيشلا ا ثيحب ودبي رمالا

 «عيباسأ ةدع دعب زئاجا ن - م ناک

 تح وا نم ا حرت E كاذ اذ ويدارلا ىلع ًةينغأ ةأرملا هده عمست نأ
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 ةقيرط دجت تناك اهّنإف ءتقو يأ يف ىرخأ ٌةَرم ةقطنملا رازو ثدح اذإ .اهب

 .ةدحأو ةنيلل ولو ىح ءةقالعلا دّدجي نوتغنيللإ ناك ام ًابلاغو كلانه نوكتل

eانابآلا ةيالوات مم لاباس تماق .قباسل 1  

 E دقت اهنم ُدَصَقُي ةصقار ة ةلفح روضحل وغاکیش ىلإ مودقلاب

 ناک زا .ءانغلاب ماق نم اوناك هتقرفو نوتغنيللإ .ةّرم لّوأل عمتجملل يمسر

 ناك .ءادألا نم غرف نأ دعب هعيقوت هنم اتبلطف ءءاسنلا یدل لّضفملا اولا

 قدنفل فلا نع هلأست د اھسفن تدجو نيتاتفلا ىدحإ نأ ةجردل اردنا ا

 ناتاتفلا ترّيع .ةضيرع ةماستبا مستبي وهو امهربخأ .هيف لزني ناك يذلا

 هيف لزني نوتغنيللإ ناك يذلا قدنفلا ىلإ هيف نالزنت اتناك يذلا قدنفلا

 ءاستحال امهتفرغ ىلإ هتوعد ةيغب مويلا كلذ نم يتحال ٍتقو یف هب اتلصتاو

 دق اتناك نیفامشو نيضافضف «نيليمج :لبقف .بورشملا
 نأ ول امك امامت ئيعيبط لكشب همودق دنع نوتغنيللإ فرصت .ّوتلل امهاترتشا
 ىلإ مهتثالثب لالا لآ كلاب ًاداتعُم ناك هاّيِإ هاتحنم يذلا َراحلا لابقتسالا

 ميهت اهّمأ تناك :نيتاتفلا ىدحإ لابي ٌةركف ترطخ امدنع «مونلا ةفرغ

 .فتاهلا ةعاّمس هيطعتو نآلا اهب لصتن نأ اهيلع بجي ناك اذل ؛ نوتغنيللإب

 ّدعل مالا عم مّلكت .ةاتفلا ىراجف ًاقلطم حارتقالا نم نوتغنيللإ جعزني مل
 الأب اهل لاقو E يتلا ةرحاسلا ةاتفلا ىلع ح حيدملاب اهقرغي وهو قئاقد

 تلاقو فتاهلا ةعاّمس ةاعفلا تدا .اذتحت ةاعفلاب ٍينتعي ناك دقف . قلقت

 «.يقارلا لجرلا لاثم وهو نوتغنيللإ ديسلا عم انّنأل مارب يلع ن

 ةملاكملا نم اهئاهتنا دّرجمب اهوؤدتبا دق اوناك يتلا ةواقشلا مهتثالث فنأتساو

 ىسنُت ال ةليل نكلو ةئيرب دعب اميف ةليللا كلت تدب دقف نيتاتفلا ىلإ ةبسنلاب

 اش

 نيبو اتيدترا

 ! تاقيشعلا ءالؤه ضعب إف نايحألا ضعب يف

 اك ىلإ بهذي نوتغنيللإ ناك .ةلفحلا سفن يف نرهظي نك ءاجرألا

 نم ديدعلا يف تاعّزومل

 ةدحأو ل

 637 e هقحاللا رائالا

 اجرلا ی وج نود
 535 5 7ر 2

 قودلا :”:بدعلا

 يعيق لا نوتغنيللإ 3

 تاونس ةددع نم يأ
 يس متدرأ اذإ «تلح

 كلذ يف .كلذ

 يدل ناك تقولا

 ؛ددرتلا مئاد بيبح

 «سوتنافومد همسأ

 ندعي بارع وو

 مل .ليكاوب برق
 ادبأ يناطعأ دق نكي

 نسمع نم رثكا



 ءاوغإلا نف 8 ٠

 لاکو تامحنارد

 .يلجر هاب يعدي
 ا ناک هل

 مل .سیسیارک

 مل ءًقلطم فهل
 نم عوماللا فردي

 ضي ملو أدبأ يلجأ

 ىلع ارظتنم قالطإلا

 ىنأ موی تاذ .يباب
 «يباب عرق «يقيؤرل
 .هحتفأ مل يشكل

 ناك ذقل «ينتمهف

 يف سديالاك ماسرلا

 ناك ؛ىتفرغ

 يناطعأ دق سدي الاك

 سوتنافويد دغوت
 بابلا برضو

 وهو رداغو هيتضبفب

 ةدع ترس .يننعلي

 لسرا نا نود مایآ
 ناك ؛هبلط یف

 يف لازي ال سديالاك
 - دقف كلذلو .يلزنم

 لونج نج

 يذلا سوتافويد
 . ًاساسأ ًاجاتھم ناك

 «بابلا محققا
 ىنلماع «بحتا

 ر ‹هنوشخب

 «يئاد رر قرم ءلتقلاب

 78 فسم ا كف ناك داغ يهو) تالبق عبرأ اهلتقيو ّنهنم

 يبق ناك نم اهّنأب ضرتفت تناك ةوسنلا ءالؤه نم ٍةدحاو ّلكو .(ةلضعملا
 .ًاقح مهم

 تارمألا الا ولا نش اه ج نوعين قودلا ناك ا

 وه ؛هاقيسومل مئاد ماهلإ ردصم تناك اهل َدح ال ىتلا هتاقالع .نيطبارتم اناک

 انا نودع وصفا دعب اف مع اردت كول امك ّنهلماع ًاضيأ

 .ةيحرسم ٌةسمل اهيف ةقيرطب رمألا رّدتي ًامئاد ناك هلإف ؛قارتفالا تقو نيحي
 دق داكلاب هل ةبسنناب ةقالعلا نأ ودبي رمألا لعجي ناك ةّيدهو ئيكذ ٌقيلعت

 ىلع نمت تناك ك رخل نه ىلإ ريقي ىلا: قاغألا كاك قا
 نن نللظ ءاسنلا َّنأ بجع ال .ةدلبلا ها ةليوط ٍةرتفل ىلامجلا وجلا

 او ءرطولا ءاضقل ٌةسيسخخ ليل وأ ءةيسنج ٌةقالع نكت مل هذهف .ديزملل ًابلط
 ًاليفك مومهملا ريغ هك ولس ناكو .ةأرملا ةايح يف (يناعملاب ةعيلم) ٌةفّتكم ةظحل

 اهمأب ّنهنم ةدحاولا راكفأ نكت ملف ؛ًاليحتسم ًارمأ بنذلاب روعشلا لعجي نأب
 قلعتي اميف ادبأ ًايراذتعا وأ ًايعافد نوتغنيللإ نكي مل .مهولا دسفتل اهجوزو

 صالخإلا مدع نأ ذإ صلخم ريغ هنأ ءاسنلا بنذ نكي مل ؛ءاسنلل هتيهشب
 نأ ةأرملل نكي فيكف «هتابغر كلامت هرودقمب نكي مل اذإو .هعبط نم ناك

 ةا وأ سر اادكس ها يش لح هلا وم ناك دقل اووم هدم

 .هكولس لايح
 نكمي ال يذلا طمنلا نم يأ «لامجلل ًابحم ًاعيلخ نوتغنيللإ ناك

 ديدعلا عم يداعلا لجرلا ثبع .يهانتماللا عّونتلا لالخ نم الإ هسوه عابشإ
 عيلخلا كل «هلامعأ رش يف فاطملا رخآ يف هعقوي نأ هنأش نم ءاسنلا نم

 كلانه دجوي ال هّنإف «ةأرملا يوغي نأ دعب .ةعشب ٌرعاشم ريثي ام أردان يلامجلا

 يف مطحُي ال رحسلا .تالمآو ٍتاقلعتم ّنهيقبي وهف .ةيحضت الو جمد ال
 ىتحو لب تراس ٌةيرحت قارتفالا نم لعجي يلامجلا عيلخلا أل ءيلاا مويا
 لطبيل ءاسنلا ىلع نوتغنيللإ اهيقلي ناك يتلا ةيقرلا لوعفم نكي مل .ةعئار
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 .ادبا



 639 أى محال راثآلا نم ردح ىلع کک

 فس :ءاوغإلا' و قارتفالا قبا :طيسب سردلا ل يتلا تاظحللاو
 ةقيرطب فدصتت مل اذإ .ةّراسو ةينامج ةزک ا

E 
 ثب نا خالا

 -و

 قباسلا ىف امك ىوتسملا

 رعشي صخشلا ىلع بعصلا نم هنإف ا روكا و

 رمثتست يتلاو ءىلذجو لظلا ةفيفخ ةبعل وه ءاوغإلا .ضاعتمالا وأ بضغلاب
 رم الاخ نوكي 8 بجي ًاضيأ قارفلا .ةنهارلا ةظحللا يف كتاقاط لک اهيف

 دا رجلا احنا ره باقل افجي اان اقا لجو ووا

 .كقيرط يف اهدعب ضماو ركذُت نأب ٌةريدج ةبرجت قلخإ .ام ٌةتيقم ٌةيلوؤسم

 قارتفالا سیلو :جيهبلا عاوغإلا حجرالا ىلع رک ذتس كتيحض نإف اهدنعو

 نم جرح تييحاام كيدل نوكيسو «كسفنل ءادعأ تقلخ دق وكت نل

 .اذهل ليملاب رعشت امدنع ّنهل دوعت نأ كنكمي يتاوللا تابيبحلا

 غلبت يتلا نفوتخيار نوف اديرف ةنورابلا تجّوزت ء1899 ماع يف .4

 نيرشعلاو ة ةيناثل

 هوز رود“ ىف. ترق ام. :ناعزرسو «ماهغتتوت . ةعماج+ ىف روسيفورب

 .سنجأ ا سراي اهجوز ناك يتلا ةرت فن افلا ةقيرطلا نمو ا 8

 اذه ّنكل «(ايناملأ) اهنطومل اهتارايز ءانثأ ةريصق ةيسنج ِتاقالع ةّدعب تماق
 ىلع هميم أو ةا اهنوكل تداع اذكهو «هدیرت ام نكي مل ًاضيأ

 رهو «يالخيو تسنريإ ىعدي يزيلكنإ لجر نم رمعلا نم 4 2 .٠ ا

 نكن «نسح يلکشب يالكيو

 ديقاد ,يالكيو بالط نم قباس ٌبلاط ماق ء1912 ماع نم موي تاذ

 قيرطلا لأ يفو حفاكم بناكك .نيجوزلا لزنم ةرايزب «سنارول تربريه
 اذل .دعب هتحار ذخأ دق نكي مل .ةيفارتحالا روسيفوربلا ةحيصن دارأ دقف

 دقتم ٌباشب ًأدبأ لبق نم تقتلا دق نكت مل .هتدافو ماركإب اديرف تماق

 ىلع هتردق مدع نعو «رقفلا يف اهشاع يتلا هتأشن نع ملكت .اذهك سفنلا
 ىلع ىّيح اهخّبوو لب .ةّصاخلا اهتاي ا ظقي مامتهاب عمتساو .ءاسنلا مهف
 نم مغرلاب ىرحخأب وأ ةقيرطب اهتسامح راثآ ام هل هتّدعأ يذلا ءّيسلا ياشلا

 ورا تاک اهنا

 ناك اقف حا یو
 م

 د 2 3 1
 داش 2 يت عيش الا

 لأ ومع اجر لا نأ خلا ا لا

 رحنا ير ٠ اهلعفي

 ةّسس ل مدق فاضل!

 لباهقم .امحارد فال

 د تنك ٠ «غلبم ا انه

ESرهشا ةا . 

 ىلع هنجوز تداتعأ

f5 - 2  
 هلرحس دق ىنا لوغلا

 ن ا جوب

E 
 ٤تیر الب «يرحسلا

 كلذ .ةريغلا ره

9 5 f 

 ی ىدلا ببسسلا

 ی باح

4 

 هلا ةقيرطب ی يفرتصتت

 را يجروک ع عم

1 0 ' 5 

 تارواحم ٠ لايس ول ت
 ا -

 - 5 ب ,

 همح- د (« تام ودأ
 - ا

1 
 أ

1 1 2 

 و لإ ي

 صضخش يه ةج و رأ»

 لاوط هيف عملا قدحي

 وش للاخ او ؛هلايح

 ىتح طبضلاب كئلدك
 5 0 ما
 5 ( هليمج نکن مل و

 نم اتنيج تلاق اذكه



 ءاوغإلا نف 0 ٠

 دق .نويج هةنيدم

 ارا اوت اذه كوكي
 نكل .ءاطسولا دحأل

 هضفرن نأ بجي ال

 ... فافختسالا !ذهب

 هنإف كلذ ىلإو

 ءاسنلا ىلع قبطني

 طنا تاليمجلا

 :ةليمج ا رظانم ا ىلع

 صخشلا ناك اذإ

 ا اهيلإ رضي
 نم لميس ام ناعرسف

 نأ عيطتسأ .اهرحس

 نم اذه ىلع مكحأ

 تبهذ .ةيتصخشلا

 لا يخ نع
 ا ادم

 يآ نم مغرلابو
 رمألا ئداب يف ترن

 ناكم ا لامجب

 يدي تقصو
 «يسفنل ًالئاق «اباجعإ
 طقف يننكمي وأ هاو

 ام اعاش رضحأ نأ
 , هذه ا اه ىلإ

 «/ةميظعلا ةبوجعألا
 اب یی

 حابصلا نم قيدحتلا

 دقف ءءاسم ا ىلإ

 رزج ا نم حوفت تأدب
 ةنسكار .ةفيدعلا

 تراصو «بلاحطلا

 سيئو ءاديرف ةيؤر دصقب نآلا نكلو «ةقحال تارايز يك ىتار وا

 عترادت داك هّنأب موي تاذ اهل فرتعا .يالكيو
 يه ترقأو .ةدشب ايد يف

 ل نم د .ةّيرسلا امهتاءاقلل ة عع ادجي نأ تحرتفاو «ةهباشم رعاشمب
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 .يلج' نم هيرجهأ ًادغ كجوز يک ر تإ :صاخلا هحارتقا سنارولل ناک دقف

 .انبح نم ةَيمهأ رثكأ دالوألا ناك ؛ذإ ءاديرف تلأس ؟دالوألا نأشب اذام
 SS ادد وعم Sl نارو تاجا

 اهجوزب تهت نكت مل .اديرفل ةبسنلاب ًابيهر رارقلا ناك .ًةيناث ينيرت نلف ماي

 دقف ءاذه 607 E لا اوناك دالوألا ّنكل قبلا
 اذهب ًالجر مواقت نأ اهنكمي فيك .ماَيأ ةّدع دعب سنارول حارتقال تنعذأ

 تناك اهنإف تضفر اذإ ؟اذهك ناهر E ءاذه لک بلصل دادعتسالا

 ال اذهك لجرف ,حيحصلا رارقلا تذخَنا دق تناك اذإ اممع ًامئاد لءاستتس

 .رمعلا يف ٍةدحاو ٍةَّرم ىوس ري

 نيا نيب ركذت اديرف تناك .ايناملأ ىلإ اهججوتو ارتلكنإ ناجوزلا كرت

 اهب ًاعرذ قيضي ناك سنارول ّنكل ءاهدالوأل دقتفت تناك مك رخآلاو
 كتكل ةضحل ةيآ يف مهيلإ يعجرت نأ يف ةيرحلا كيدل : لومي ناك ذإ «ذئدنع

 لالا لابج قّلستل قاش ةلحر يف اهذخأ .فلخلا . 0

 اك سنارول ّنكل «لبق نم هذهك ٌةَّقشم تربتخا دق نكت مل
 ؟ةحارلا جهت ملف ءناباحتم ناصخش كلانه ناك اذإ 0

 رّركت هسفن طمنلا نكل ؛نيجّوزتم اناك سنارولو اديرف ء1914 ماع يف

 «لافطألا ١ ىلإ اهنينح ىلع ايليت CEs .ةيلاتلا نينسلا ربع

 «مناعلا لوح ٍتالحر يف اهذخأي ناك .اًدج ءّيسلا يلزنملا اهريدت ىلعو
 َّنأ نم مغرلاب ًادبأ ًةَرقتسم ةايح شيعت اهعدي الو «لاملا نم أّدج ٍةديهز غلابمب
 وين يف ةّرم تاذ اهب حاص .ًاراركتو ًارارم التاقت .اهتاينمأ ىلغأ ناك اذه

 يعنتماو !كمف نم ةرذقلا ةراجيسلا هذهب يقلأ» ءاقدصألا مامأو ءوكيسكم
 ٌفكت نأ كل لضفألا نم» ًةحئاص هيلع تّدرف «!نيمسلا كنطب ءاتنإ نع
 تمّلعت دف تناك) «.تنأ كئايشأ نع ربخأ فوسف ًالإو مالكلا كلذ نع

 دهشملا نوبقاري مهؤاقدصأ ناك .جراخلا ىلإ امهالك بهذ (.لثملاب هتلماعم

 ادواعيل الإ ايفتخي مل .فنعلا ىلإ ةنسالملا لّوحت لامتحا نم نوقلق مهو



 ه ةقحاللا راثالا نم رذح ىلع نك

 a نايشمتي ناكحضي امهو 3 نيعار ذلا
 ىكباشعم «قئافد ةدع دعب روهظلا “ر

 يجوزلا ةقالع صخي اميف رحم 25 ربك كلذ ناك ةلاخ ةفياع

 ! امهجاوز دعب :سنارول

 .ًاثيدح اجّوزت نيمَيَتُم نيقشاعك

 0 بدغأ يف نافرصتي نالازي ام اناك «تاونسل

 نأ عاطتسا دقف «ةّرم لّوأل اديرفب سنارول ىقتلا امدنع .ريسفتلا
 ٍةقالع يف ةزجتحمو ةديقم اهتاب ترعش :اهفعض ناک اذام ٌةرشام رعت

 هّنكل 2 جاوزألا نم ديدعلاك ءاهجوز ناك .ةفرتم ٍةايحو ةفيخسو ةلمث

 اهتكل هر اماردلا ىلإ قوتت تناك .ةيافكلا هيف ام اذن اه شهي مل

 اتناك ةرماغملاو اماردلا .اهدحول اهلصحتست نأ نم لنکا ةطاسبب تناك

 ا ناك قف ید اوا ىرهشلا نم الزج ق نار قاك ان اماق
 - اهلهاجتي نأ ا اهدقتني ناك .ةظحلا يأ يف هكرتت نأب ةيرحلا

 هب ملط ء 0 1 افاست اهريعي لقألا ىلع ناك يأ

 َّنإف رمألا كلذك . نم الد سنامورلاو ةرماغملا اهحنم

 ال امارد تنمض ( و ّيسوقط رتاوتب اهلعتفي ناك ىتلا تاراجشلا

 رمألا «فوخلا نم ةشعر اهيف ظقوی ناك رت علاضت لجأ نم ًالاجمو عطقنت

 كلذل ةجيتنك اا مات ٍدكأت مدعو

 دبأ للملا وأ لاذتبالا اهيلع أرطي مل ةقالعلا نإ

 كررت مدع ةلاح ىف اهاقبأ يذلا

 .اهسفن ددجي تلظ لب ا

 نأ بجي ال ءاوغإلا نف «هءارو یعست ام وه داحتالا وأ چ ناک اذإ

 ٍةقيرط لضفأ نوكت ام ابلاغو .للستي فوس رجضلا ناف الإو
 نوكي نأ اذهل نكي ا امارد نقحت نأ يه ةّرمتسم ةريسملا هذه ءاقبإل

 نيب ام طلخت ال) .ًاليلق باحسنالا ءةريغلا ةراثإ ؛ةميدقلا حارجلا أكن  الؤم

 ملأ وه ملألا اذهف - بويعلل دّيصتملا داقتنالا وأ قنلا نيبو كولسلا اذه
 اذه ناف ىرخأ ةيحان نم (.ةبلصتملا طامألا رسكل 0 ( يجينا رتسأ

 مامتهالاب اب «ليدج نم كفن تابثإ نأشب ركف : ًاًراس نوكي نأ هنكمي ءارجإلا

 1 ىغبني هّنإف عقاولا يف .ةديدج تاءارعإ قلخب (ةجيهبلا ةريغصلا ليصافتلاب

 نل اهدحول ةذللا نم و 1 نحو ملألا نم ًاريثك نال «نيهجولا جزم نأ كل

 ءأساسأ ملستسا دق فدهلا َّنأل ,لّوألا ءاوغإلا ديعت ال تنأ .ايوغم نوكي
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 امايوستا» هلق حج ىلع

 3 ماا حلم

1 2 3 2# , 73 

 :E كلذ كردا نأ ايف
- 

 مك تکر ت دشف
3-3 

 ىف زركلا ر اهزا

 و ااو
 يف مونا يف تقرغأ
 يلا | مويلا حابص

 رجفلا حلت وقفو

 ر ىصع

 اقرغتسم تحبصأو

 يشاسوم ا ةبعأ ىف

 2 هت م
 شعب عم ةشسلا

 .لافطألا

 ءوكاكياس اراهيإ -

 ةقشاع ةأرما ةايح

 سيروم ناشيإ ةمجرت

 نوفختسي لاجرل /

 سبحی ىتاوذلا ءاسنلاب

 موزللا نم رثكأ يجن
 هزوعت لکشب بو
 ار ےک و



 ءاوغإلا نف ه 32

 تارواحم .نايسول 5

 ةمجرت «تاسموم ا

 شالا

 نأ زاجيإب لواحأس

 راصتخاب مكل حصو

 E ري
 . لاني' امدنع قمتي نأ

 هتدايز نكمي هنآ لاقي

 ةيؤر لعج لالخ نم

 امهضعبل نيقشاعلا

 ةردان لاسم ضعبلا

 املك هلال ةةيعبضو
 مدقت ةبوعص تدادزا

 لدابتلا ناولسلا

 هيلع لوصخ او

 بح اب ةبغرلا تدادزا

 بح ا .هب روعشلاو
 رهظأ اذإ أضيأ و مني

 نيمشاعلا دحأ

 «رخخالا ءازإ بضغلا
 فاخي قشاعلا نال

 دح ىلإو ا ىلع

 قنح نا نم ديعب
 راثي' امدنع كيرشلا

 لقب ال لكش
 بح ا .حالصإلا

 نم ةدايزلا ربتخي
 كلمت امدنع ديدج

 دحأ ةيقيقح ا ةريغلا

 طظاقيتسا تاءادنو «ةريغص (تامدص) تاجر ثادحإب موقت ةطاسبب تنأ

 :ةلواحملا نع فقوتت مل كأ :نيئيش رهظت نأ اهنأش نم يتلاو ةبخاص ريغ
 كرمت فوس ةريغصلا ةجرلا .هب مّلسم رمأك كعم لماعتلا نوعيطتسي ال مهن
 تناك امدنع «ةيادبلا ىلإ اتقؤم كديعتف «تارمجلا يكذُتو ,ميدقلا مسلا

 .اعاتمإ رّثوتلاو ةراضنلا عاونأ رثكأب عتمتت كتقالع

 ةكرتشم ٌةلحر .هكالهو ءاوغإلا توم مه نامألاو ةحارلا :ركذت

 ايادهلا هقلختس ام رثكأ ًاقيمع اطبار قلخت فوس ةّقشملا نم ليلق اهبوشي

 اميف ةحارلاب مهثارتكا مدع يف نوّقحم بابّشلا نإ .ةيهافرلا بابسأو ةظهابلا
 فوس ةّباش ًةرارش إف «ةفطاعلا كلت ىلإ دوعت امدنعو ءّبحلا لئاسم صخي

 .ديدج نم لعتشت

 يد زيكراملاب ولكنال يد نونين ةّيظحملا تقتلا 1652 ماع يف .ك

 ةبسنلاب ةذللاو ةفسلفلا تناك ؛ٌةقساف نونين تناك .هتح يف تعقوو وسرأليق

 اذ ناک دق هد طاع اوف بلا رك راملا ككل تلا نع دعا ا
 يف ةر ةرطيسلا نم ًاليلق دقفت اهسفن تكرت اهّنأ ةجردل «عافدنالا يف ٌةياغو

 .ةّدشب اههركت تناك يتنا ةلصخلا يهو «ًايذاوحتسا زيكراملا ناك .اهتايح
 نكي مل ةطاسبب وهف :ًابيرقت و لب ٌةيعيبط تدب دقف هدنع اهتكل

 نل :هطورشب نونين تلبق اذكهو .صوصخلا اذه يف هسفن كلامت عيطتسي

 ليقول اهنا ھا دقق اه نم اهنا ھوا لاج تلا درک
 .رخآ ءيش الو «بحلا عفادب تناك هالا هتهف اياد وأ الام هنم

 رجفنا .ًايموي نايقتلي اراصو «سيراب يف هلزنم ةلابق ًالزنم ترجأتسا
 مل هكوكش .رخآ ٌقيشع اهيدل ناك هّنأب اهمهتاو ءاسم تاذ زيكراملا اهيلع

 مل اذه ّنأ الإ .هتربخأ اذبو ءةفيخس هتاماهّتاو «ةححصلا نم ٌساسأ اهل نكي

 ةو دق هّنَأب ديفت ءابنأ نونين تّقلت يلاتلا مويلا يف .ةفصاعلاك جرخف «هيضري

 «(ريخأ ٍذالم) سئاي ٍءارجاك .قمعب ٌةمتهمو ٌةَقلق تناك .ضرملل ةسيرف ّقحب
 ليمجلاو ليوطلا اهرعش ضقت نأ ترّرق دقف ءاهعوضخو اهبح ىلع ٍةمالعكو
 افنأتساو ءزيكراملا ىس ذإ دارا ةردابلا تّدأ .هل هلسرتو «هب ترهُتشا يذلا
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 نوقباسلا اهقاّشعو اهؤاقدصأ رمذت .لبق يذ نم ىح ربكأ فغشب امهتقالع

 ةف - هبأت مل اهتكل ,ةصلخم ةأرما ىلإ ئجافملا اهلّوحت نم

 مل .ديعب ٍناكم ىلإ ضعبلا امهضعب عم ابهذي نأب نونين تحرتقا نآلا

 َنكل ءأجؤزتم ًالجر ناك هنوك هرصق ىلإ اهذخأي نأ زيكراملا ناكمإب نكي
 .نيّقشاعنل ٍذالمك ّصاخلا يفيرلا هرصق ضرع هل ًاقيدص
 راص دقف كلذ نم مغرلاب .دتمم لسع رهش ىلإ مهتماقإ تلّوحتو اروهش

 ريك را را طخ

 .ةديعس تناك دقف

 اك ام اعيش ّنأب ٌروعش جيردتلاب نونین ىلإ برس
 فغشلا نم ردقلا سفن ىلع ناك هنأ نم مغرلاب جوزلاب هبشأ ٍةقيرطب فرصتي

 قومحب عّتمتي ناك دا و ! امك «ةياغلل شر اا الإ هيلع ناك املطل يذلا

 يتلا ةّيذاوحتسالا تراص .رخأ ل لجر اهب حمطيل نكي مل | ةديكأ ٍتازايتماو

 ناك .اهلقع

 ,ةماسولا نم ئفاكم ٍردق ىلعو «نيرخآ ٍلاجر ىلع لصحت نأ اهتعاطتساب
 ةريغلا كلت لك نود ةّيسنجلا ةيحانلا نم اهوضريل

 اهل زقحي منو .ةجعزم ودبت ىضم اميف اهترحس دق تناك

 تربخأ ذإ .ًانقو عضت مل اهّنإف نونين لقع يف كاردإلا اذه خسرت نإ ام
 لّسوت .دبألا ىلإ تهتنا ةقالعلا ّنأو «سيراب ىلإ ٌةدئاع تناك اهّنأ زيكراملا
 ةرجحتم نوكت نأ اهل فيك  لاعفنإلا نم ريثكب هفقوم نع عفادو اهيلإ

 نل .اهرعاشم كرحت نم مغرلاب ةمزاح تناك نونين ؟ةجردلا هذهل بلقلا

 تقناتساو سيراب, ىلإ تداع اوسر مالا ةمقاقم- ىلإ ئوس تاريرشلا:يدؤت

 نأ حضاول نم نكل ءاّيرهاظ زيكر اها ئجافملا اهليحر مدص .ةيناغلا ةأيح

 اهعمس ىل اا تهانت روهش ةّدع دعبف .هلمحَت عيطتسي امم ىوقأ نكت مل ةمدصلا

 :ىرخأ ٍةأرما بح يف عقو لق هّنأب ءاننألا

 .اهييبح كولس يف الم ركفت يهو ًارهشأ ةأرملا يضم ام ابلاغ .ريسفتلا
 ّنإف ءاهتايكشت ةأطو تحت .ًاضيأ اهسفن مولت دقو ؛بضغت وأ رقذتت دق
 ال ٌتالاحو ةحيبق ا ةجيتنلاب ًاشنتس نكل «ةهربل رّيغتي دق لجرلا

 مامتهالا دقفت نإ امف ؟اذه لك ىودج ام .مهافتلا ءوس نم اهل رصح
 رّوصتت نأ نونينل نكمي ناك .ناوألا تاف دق نوكي ىح رحسلا نم ررحتتو

 ةريغلاف «نيقشاعلإ
 0 م

 .تحعملا ةيدغم صد
 ۳ بي

 ا مقا 1 :

 م6

 نكي مل ىشاعلا لأ

 ةيقيقح ا ةريغلاب الق
 بايئرالاب اهو

 حلا ناف «فئازلا

 «هببسب امئاد دادزي

 يتلا رانلا تبار دشل

 یئح / دماختت

 لكشت فيك ؛مدعنت
 دامرلا ص جا

 قوف / بحاشلا

 عمور ةايفح ا اهتارمج

 نم هشر ناف كلذ

 يفكتس / تيربكلا
 ؟(ةلعشلا داقيإ ةداع إال

 عم رمألا كلذكو /
 حبصي هنإ . بلقلا

 بايغ دنع اديلب

 ىلإ جاتحيو / «قلقلا
 ریش يكل يوق هبتم
 اهلعجإ / .بح ا
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 دِعأ ؛كلايح قلقت
 اهفطاوع ءامحإ
 نع اهربخأ «ةرتافنا
 «ةمثالا كرارسا

 فيك فقارو
 لا ْنِإ / .بحشت
 نأ عيطتسي يذلا

 ةنيكسم هاتف لعجي

 بدعت / ةمولظم
 «هلجأ نم اهسفن

 ىلع ةردقلا دقفتو
 بحشتو «قطنلا

 / امدنع اهيلع ىمغيو
 ريع ءانألا اها لابن
 دعس لحرأ ةراشلا
 طظوظحمو / ًاذج
 قوفي ٍلكشب
 ىسع «هآ .فصولا

 دشت نم نوكأ / نأ
 اهباتني امدنع هرعش

 قرت / نم «بضغلا
 نم / ءاهرفاظأب هيدح

 نينيعب «هارت

 نم «نيتفلمحم

 نم لالش لالخ
 ال نم ؛عومدلا

 شيعت نأ / عيطتست
 امهم هريغ نم
 نم مك / !تلواح
 دق) كل يغبني نمزلا
 اھکر تت نأ ملءاستت

 ةرتفل ؟اهأطح بدن

 ةيشحن ءطقف ةزيجو /

 ايناس ريق راض نذلا نستا نهاد 0 اهدقفأ دق ناك يذلا ام

 . هب ل رمأك اهعم قدا متي ِهّنأِب روعشل لا ,ينقعلا زيفحتلل راقتفالا ءنآلا

 ا ت تابا روس ةلواحم يف تقولا عّيضت اذا نكل

 لايح قلقلا وأ ءريسفتلا ءانع مّشجقت مل .اهقيرط يف تضمف «(رحسلا)
 و ثلا .هيلإ ةبسنلاب اغاستسمو تالا لعج وأ يسرالیف رعاشم

 لمع ءايشألا حالصإ لواحي يذلا «نيرخآلا ةاعارم يف ام ودبي

 نوكت نأ لئاسملا هذه شم يف ةّقرلل نكمي .قحب ٍديدعر دّرجم وه «راذعألا
 اورا لكي يكلي. نأ ىلع ارداف ريك راما داك ی نب دبات
 ناك دقف «ىذأب اس مل هؤايربكو هرورغ .ةمحرلا ةيدعو ةبلقتملا هتقيشع

 .هفلخ اهعضيو ىرخأ ٍةقالع ىلإ يضمي نأ ةلوهسب هنكمي

 اأ بسحو ككيرشل ببسي نل ةقالعلل ءيطبلاو ليوطلا تّومتلا َّنِإ
 كلعجيس ذإ «ىدملا ةليوط بقاوع اضيأ تنأ كليحسو لب «هنع ىنغب وه

 ل 0 ثيندلاب رفعت نأ كاتإ هيندلاب كل ءأبلقتمو ة ةياوؤسمل

 1 سيل هّنِإ .مامتهالا مدعب نانا ر نمو ىوفملا نو داك ت كيك

 مهتاشتناو كاياحضل ةعتملا تقلخ دق ديالا ىلع ةملش نأ كم وشال

 كل نورّدقي فوس مهَنإف ءفيظنو عيرس قارفب تمق اذإ .ةلمملا مهتايح نم
 رو يها رك "كيت اه نقب :هردعت ام رد: ليرطلا ئدلا ىلع ف
 نل يتلا ةعداخلا تاريسفتلا مهيلع رفو .تاونسل اهادص دّدرتيس ةيبلس رعاشم

 !ش لئاسملا ديقعت ىل

 لا يدع

 .بذغُت نأ ال ءاهب ىَحَضُي نأ بجي ةّيحضلا . ! الإ يّدؤت

 Ea انا EE دين رتل ناك

 مِزُه امدنع .اماردلا نم ريثكلاو بورحلا نم ريثكلا كلانه ناك دقف .تربانوب
 نم رثكأ اوناك 0-0 ناف ءابلإ ةريزج يف نجشو «1814 ماع يف نويلوبان
 سيول كنملا صخشب ةطلسلا ىلإ نوبروب لآ داع .ةنيكسلاو مالسلل نيزهاج
 كلملا ناك .1789 ةروث يف اهب حيطأ يتلا ةّيكلملا ةلئاعلا يهو - رشع نماثلا

 .(هّلظ يف) ّلقألا ىلع ٌمالس دجوي ناک هتکل ءارورغمو المو ًانيمس

 نع اسنرف ىلإ ءابنألا تلصو «1815 ماع نم طابش رهش يف ءِذئدعب



 ىف ردح ىلع وك

 ةريغصلا نفسلا نم عبس عم ءابلإ ةريزج نم نويلوبانل يكيتاماردلا بورهلا

 تكل ءرفصلا ن شاو اكيرفأ يَ

 067 ناک اذامب .ناك يف طحيل ةيافكلا هيف اجب ًانونجم ناك «كلذ نم ًالدب
1 

 !! بهذي نأ هعس وب ناک .لاجرلا نم ٍفلأو

 هشيج مذارشب سونيرغ ىلإ فحز ؟اسنرف شويج لك ّدض يجر فلآ

 ال يذلا هقشعو «هتعاجشب لقألا ع ج نأ الا ردنا ! نكمي ال .ىعادتملا

 .اسنرفلو دجملل يوتري

 اذهف .مهروطاربمإ ةيؤر ىد نوّيسنرفلا نوحآلفلا رجس ءاضيأ كلانه

 .مهحلاصل يضارألا نم ريبك مسق عيزوت داعأ دق ناك «ةياهنلا يف ءلجرلا

 ىدل ةلئاه ةوشن مهتباصا .اهدادرتسا ديدجلا كلملا لواحي ناك لاو

 اوّمضناو مهلوقح اوك رت .ةروثلا زومرل ءايحإ تناك يتلا رسدلا تايارل مهتيؤر
 فاقيإل ثنملا اهلسرأ يتلا بئاتكلا ىلوأ تماق «لبونيرغ جراخ .ةريسملا ىلإ
 مهوحن راسو هناصح ةوهص نع نويلوبان لججرت .هقيرط ضارتعاب نويلوبان
 ٌدحاو لجر كلانه ناك 'ذإ ؟ىنوفرعت الأ !سماخلا شيجلا قليف ايد ءاخراص

 حتف «!اذ انأ اه .ينلتقيو ةا «هروطاربمإ لتقي نأ تم مكنيب اميف

 نم ةظح كلانه ناك . اودّدسي يک مهاَيإ ًايعاد «فنعب يدامرلا هصيمق

 3 0-00 ايحي» تافاتهلا تدّدرت «تاهجلا عيمج نمو ءاهدعبو «تمصلا

 .ةدحاو ةبرض يف روطاربمإلا شيج مجح فعاضت

 نأ دعب مهءالو دونجلا نم ٌديزم لّدب .ةريسملا تّومتسا

 .ةكرعم نودب نويل ةنيدم تطقس .هاّيإ مهحنم دق ناك يذلا

 تناك هدونج ةعيلط يف نويلوبان ةيؤر ّنكل «هفاقيإل ربكأ شويجب ٌتالارنج

 ءاسنرف نم سيول كلملا رف .مهءالو اوريغف مهيلإ ةبسنلاب ٌةرماغ ٌةيفطاع ةبرجت

 دجملا اوركذت

 لاسرإ مت

 راذآ 20 يف سيراب لوخد نويلوبان دواع .هبصنم نع ةّيلمعلا هذهب ايّحنتم

 اذه ّلك  طقف ًارهش رشع ةثالث لبق هرداغ دق ناك يذلا رصقلا ىلإ عجرو

 .ةدحاو ةَقلط قالطإل رطضي نأ نود

 لقأ اوناك نييسيرابلا ّنكل ءروطاربمإلا دونجلاو نوحآلفلا نضتحا
 فصاوعلا نم اوفاخ دف .هتموكح يف اومدخ نيذلا كئفاوأ ةصاخو «ةسامح

 ةفلاحتملا لودلا هتمزه نأ ىلإ «موي ةئمل دالبلا نويلوبان مكح .اهبتسي دق يتلا

 « ةقحاللا راثالا

0 
 ل

645 

5 1 

 حک
 س

 ىمعمحتسيا لا

 رم / ةرشأا
2 / -. 

 يغبني تق ون كلذ

 دق نوكت نا كل
 7 / و 0

 ىلع 0 حضن ايبتنعج

A!هلا  
 تی دیو « كر امص

 و /

 ءتاللبقلا اهحنمإ

 هد
 عم بلح ب 2
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 ةنيليه تناس ةريزج ىلإ ارحب لِسرأ ةّرملا هذه يف .نويلخادلا هؤادعأو هّدض

 .هفتح ىقاليس ناك ثيح «ةديعبلا

 هيلإ ددوتلا بجي فدهك هشيجبو اسنرفب نويلوبان ركف املاطل .ريسفتلا
 ذوفنلا تاظحل يف» :نويلوبان نع روغيس يد لارنجلا بتك امك .هؤاوغإو

 ةثداح يف «.ةأرماك يوغي امإو ءلجرك رماوألا ريصُي دوعي ال هّنإف ؛بيهملا
 ما خدْعَدُت نأ اهنأش نم ةئجافمو ٍةروسج ٍةردابل ططخ هّنإف ءابلإ نم هبره
 نأ مهنأش نم نيذلا ااا نب هب اسنرف ىلإ هعوجر أدب رجلا قر

 نا ور ا ا .هوّلَجَأ نيذلا نوحآلفلا :هل ًالبقت رثكألا اونوكي

 يف هسقن عضو . .ةميدقلا رعاشملا ريثتس تناك تلا رسنلا ةيولأ ةّيرونلا

 ةريسملا .هيلع رانلا ارميا نأب نيقباسلا هدونج كلذب اد «هشیج ةمّدقم

 دلو ثيحب 57 فرص ا تناك ةطلسلا ىلإ هتداعأ يتلا سیراب ىلإ

 خراصلا فالتخالل اي .سيراب ىلإ قيرطلا ىلع ٍةوطخ لك يف ًايفطاع ًارثأ
 يذلا هلبالا كلملا نع ةّيعرّشلا ريغو ةقباسلا ةّيمارغلا ةقالعلا هذه هتلّثم يذلا

 .نآلا مهمكحي ناك

 تاوطخلا عبتي ءاّيديلقت ٌءاوغإ نكي مل اسنرفل ىناثلا نويلوبان ءاوغإ

 اح ثعبو ةي دق فطاوع ىلع ًاينبم ناك دقل يارغإ ةداعإ امنإو ,ةداتعملا

 عوده ًابيرقت نايحألا لك يفو عني ىتح (ةَمأ وأ) اصخش يوغت نإ ام .اميدق
 عخو ؛ناصفنالا ىل 1إ نايحألا ضعب يف دوقت نأ ا ا وف ٍلمأ ة هبيحخو «تّقؤم

 .ةشهدلل وعدي وحن ىلع له ماو وه هسفن فدهلا ءاوغإ ةداعإ ناف كلذ

 رصبلا حل يفو «تابس ةلاح يف لظت او ا ىشالتت ال ةميدقلا رعاشملا

 .ةّرغ نيح ىلع كفده ذخات نأ كنكمي

 نم كيضامو كبابش شيعت نأ ىلع ارداق نوكت نأ ةردان ةعتمل اهّنِ
 كئاوغإ ىلع ةّيكيتامارد ًةعزن فضأ .ةميدقلا فطاوعلاب ّسحت نأ  ديدج

 فوس يتلا ريباعتلا «زومرلا ءةيدقلا روصلا يحأ :نويلوبان رارغ ىلع «داعملا
 ةعاشب نايسن ىلإ نوليي فوس كفادهأ نإف «نيتسنرفلا لثم .ةركاذلا ريثت

 اذه لم نأ كع تجب طف ةدنملا عايشألا نورك ةفيسو لاضفنالا



 647 هم ةقحااللا راثالا نم دخ ىلع كى

 ىلع .لؤاستلا و وأ لقأتلل ًاتقو كفادهأ حنمت الف ءًاعيرسو ًائيرج يناثلا ءاوغإلا

 کل عا اا رج عا قو قون ىلع علا ر راوغ
 .ةنراقملاب اظيلغ وأ ًانابج ودبي اهكولسوأ

 ريغ تاظحللا ضعب نوكتسو «ءاوغإلا ةداعإل نيلبقتم عيمجلا نوكي نن

 ام ٌةكنح رثكأ اوناك نييسيرابلا ّنإَف ابلإ نم نويلوبان داع امدنع .ةمئالم

 .ةّيقيقحلا هتعيبط اونيبتي نا ةرشابم اوعاطتسا دقف اذلو ءهعم لماعتلا عيطتسي

 ءاجو ؛بونجا يحلف نم ضيقنلا ىلع كلذو ءادّيج هنوفرعي اات اوناكأ

 تدرأ اذإ .ةياغبل ًاعرذ هب اوقاض دق اوناك مهن ذإ ن ناوألا لبق يناثلا هلوخد

 A N لوح فلكي ال محك رعاك ا صخش ءاوغإ دواعت نأ

 ًاعوزن لقأ ةرطفلاب ن يذلا »وأ تاو اا اک ّنقأ كنع هتايركذ نوكت

 ضعب كرتت نأ ىلإ جاتحت دقف كلذك .ةيلاحلا فورظلاب ضار ريغو .كشلل

 ىشالتت كءاطخأ لعجيسو كقيربو كناعل تقولا متري فوس .دي تقولا

 نكمي ذإ .مساحو قئاهن رمأك ةيحضتلا وأ قارتفالل رظنت نأ كاي اه

 .طيطختلاو ام'ردلا نم ٍريلقب رصبلا حملب ةّيحضلا دادرتسا

 يف را اج تارا ةرمرلا
 تارمجا كرت اذإ .يلاتلا مويلا ةحيبص

 كرت ال .ًاعيشف ًافيش وبخت فوس اهنّإف ءاهنأشو
 اهّضرت نأ كنكي ءاهدامخإل .سقطلا لماوعلو ةفدصلل رانلا
 ءديدج نم اهئايحإل .هيلع ىّدغتتل ائيش اهطعت ال ءاهقنخت ءءام اب

 .ةيدج وم وت لأ ىلإ ءاهيكذت ءاهيف خفنت نأ كنكمي
 .داقتالاب زمتست اهنالعجيس ام طقف امه كتظقيو مئادلا كمامتها
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 بالقنالا

 نکل .رارمتساب هءاوغإ دواعت نأ كيلع ءأروحسمو ًانوتفم صخشلا يتبتل
 اب وعش نأ ديري فدهلاف لست ناب ةفلألا نم ليلقل حمست نأ كنكمي

 ًاضيأ نوكيسو .كشلا قلخي فوس ضومغلا نم ريثكلا .كتفرعم يف ٌة/ٌدخآ
 ,رارعتسالا«هتابسأب صولا كل رطبا ن تاق «كيلإ ةيسلاب ايم
 ىك مهمدصت نأ يه ةياغلا امنإو لماكلاب ٍفولأم ريغ ىقبت نأ ةياغلا تسيل
 اذه لعفإ .يضاملا يف مهتأجاف امك مهئجافتو ءمهسفنأ نع مهاضر لزلزت
 ىف ًامئاد نوذخآ مهنأب راسلا روعشلا مهدواريس اهدنعو حيحص لكشب

 1 .مزاللا نم رثكأ سيل نكلو  كنع ديزملا ةفرعم
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 نم هنإف ءاوغإلا يف
 ايجيردت كاياحض ادبت نأ ضورفم ا

 مهتإف «كريثأت تحن .يلخاد ريغتب روعشلاب

 يف زترحأ مهتاب رغ ذإ «مهتاعافد نوضفخي
 .رخآ ًاصخش اونوكي نأ يفو «فلتخم لكشب فرصتلا
 كوع اوا ماش وک ا لاو تالا برا ضب
 تاذ نكامألا .يوغُ ا ليوحتو رييغتل كيعس يف ريبك لكشب
 حورلا «ةعامللا حطسألا «ةرفولا  ةحّضوم ا ةيحرسم ا ةفصلا

 بعصي يذلاو لافطالا روعشك اجهتبم اروعش قلخت  ةحرم ا
 ساسحإ قلح .بئاص لكشب ريكفتلا كاياحض ىلع

 ةحنودم تاظح دلوي ذإ - هباشم رثأ هيدل نمزلاب يلتخم

 كيلع .ًاحرمو ايلافتحا ًاجازمو ءركذُت نأب ةريدجو
 كعم دجاوتلا لأب نورعشي كاياحض لعجت نأ

 دجاوتلا نع ًةفلتخم ةيرجت مهيطعي
 4 ةت ا ملاعلا يف



 ناجرهملل نيمئالملا ناكملاو نامزلا

 لمعلاب ةعيلم تاراضحلا مظعم ىف ةايحلا تناك تلخ نورق ذنم

 تناك دايعألاو تاناج رهملا نإف «ةنسلا نم ةنّيعم ٍتاظحل يف نكل .نيتورلاو

 هذه لالخ قاوسالا وا لوقحلا يف فقوي لمعلا ناك .ةايحلا هذه عطقت

 راّون ةيراس تاناجرهم «ةعارزلا هلإب ةميدقلا امور تايلافتحا  تاناجرهملا

 دونهلا نم كونيشلا ئابق دنع ةميظعلا ءاتشلا تاناجرهم ءابوروأ يف ناّيأ)
 صّصخم سّدقم ٍناكم يف عّمجتت اهلمكأب ةدلبلا وأ ةليبقلا تناك .رمحلا

 سانلل حمس ناك هّنإف ؛ةيلوؤسملاو بجاولا نم اقوم اوفعأ نأ دعب .ديعلل
 نم ءايزأ وأ ةعنقأ نودتري اوناكو ؛ةروعسم ٍةقيرطب عراوشلا ىلإ اوعفدني نأب

 ٍةّوق ٍتايصخش تاّيوه نايحألا ضعب يفو «ىرخأ ِتاَيوه مهيطعت نأ اهنأش
 ةايحلا ءابعأ نم ًاميظع ًاقاتعإ ناك ناجرهملا .مهتفاقثل ةميظعلا ريطاسألا لّ

 اهيل توج ج تا با لا الا ناجا بغي زاك دإ ریا
 داجيإ انکم لازي ال .كرحتي ال كثفقوتم هنأكو ودبي تقولا ناك .مهتاوذ نم

 ةيقبتملا ةميظعلا ملاعلا تاالاقنرك يف ةبرجتلا هذه لثم ِءيس

 کف 55 ًةبرجتو «ةّيمويلا صخشلا ةايحل ًارسك لتي ناجرهملا
 رظنت نأ بجي هّنإف ءٌصاخلا وأ يصخشلا ىوتسملا ىلع .نيتورلا نع ّيرذج
 ءأمدق ةّيلمعلا ريس ءانثأ ىف ؛كفادهأ أدبت .ةقيرطلا كلتب كتاءاوغإ ىلإ

 ءمهنكمي .ةينوؤسملا وأ لمعلا نم زرعت - ةيمويلا ةايحلا نع ٰيرذج رّيغت رابتخاب
 اوحبصي نأو فلتخم لكشب اوفّرصتي نأ «بعللاو ةعتملا يف مهسامغنا دعب
 مهعم هيضقت يذلا تقولا َّنإ .ًاعانق نودتري اوناك مهنأ ول امك ءرخآ ًاصخش
 ةزيمتم ةّيكيتامارد ًةميظع ٍتاظحل مهجن تنأ .رخآ ٍءيشل الو مهل ٌسّركم

 هبشت ال ٍ نكامأ ىلإ مهرضحت تنأ .ةحارلاو لمعلل داتعملا بقاعتلا نم الدب
 طيح ا و .ةقلأتمو ةّيحرسم نكامأ - ةّيمويلا ةايحلا يف اهنوري يتلا نكامألا
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 ةّدلل صّصخملا ناكملا ؛ةّيسفنلا مهتلاحو سانلا جازم ىلع ريبك ل ركشب يذلملا
 یو مهتابجاو ی '!! كاياحض دوعت امدنع .بعللاو ةذللا راكفأب يحوي بعللاو

 ىلإ ن نيف وت كوحبصي فوسو ق قرفلاب ًامامت دو رعشي فوسف « «يقيقحلا ملاعلا

 نامل وه اوج كنا همدقت ام .هيلإ مهتبذج يذلا خالا ناکا كلذ

 ىفيقحلا ملاعلا ىفتخي ثيح تاضخ يأ «ناجرهملل نيمئالملا ناکاو

 اهل قوتي يتلاو براجتلا نم عونلا اذه مّدقت انتفاقث دعت مل .لايخلا ىغطيو

 فوس ' اذا اوَّوْعُي نأ دول ا ا د .سانلا

 :ناجرهملا ناكمو نامز جاتنإ ةداعإل ةيساسألا تانؤكملا يه يلي ام

 .رصفنم ٌيرحس ملاعب ًاساسحإ حرسم ا قلخي .ةيحرسم ِتاريثأت ىلحإ
 ةّيعقاولا ريغ ةسمللا تاذ ءايزألا ءةيرغملا نكلو ةّيلايخلا ةّيفلخلا نيلّثمملا جايكم

 يكل .مهولا قلخب موقت ةيحرسملا ةّصق بناج ىلإ ةققحلا روصلا هذه -
 «كبايث لكشت نأ كيلع بحجج وتي ل قلت

 دّلوي ام - ةيعقاو ريغو ةحرم ٍةغبصب ىّلحتت ثيحب ككولسو «كجايكام
 يذلا فراخ الا نإ .كزوهتج اعا كاف تيدتزا دق كاب روعشلا

 لمرب وب لاثمأ نم ريدانغلا ريم يذلا رحاسلا رثألاو «شتيرتيد نيلرام هب تّلحت
 ًاضيأ ىلحتت نأ بجي كفادهأ عم كتاءاقل ىرثآلا اذه ىلع لاقم ريخ امه

 لالخ نمو راتخت يتلا تابيترتلا لالخ نم زجنت يتلاو اماردلا نم لسحب
 بّقرتلا قلخإ .كلذ دعب لصحيس اذام فدهلا فرعي نأ بجي ال .كلاعفأ

 تنأف ؛ةديعسلا ةمتاخلا ىلإ دوقت يتلا تالّوحتلاو تافاطعنالا لالخ نم
 ضماغلا روعشلا كلذ رف كفادهأ كب ىقتلا املك .رودلا يّدؤت

 نمو :ةعنقألا ءادترا نم ةيئاتملا ةراثإلاب عمتي امكالك .ةّيحرسم يف مهتاب

 .ةايحلا كل هتصّصخ يذلا كاذ نع فلتخم رود بعل

 ل نأ كيلع . ,قيقحلا ماعلا ىف ت عل

 كلذ: نم الذي هز نأ كلغ «تنذدلاِب eT ءريكفتلا ريثت ت دق يتلاو
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 ايارملاو ةقاّوبلا ء E یا «حصس نع ةرابع اهلك نوكت يتلا تافيبلا يف

 ميس يكشب ءوضلاب اهيف بالا ىتلاو هايلا كربو

 اک .ارکسمو ًاجیھب ًاروعش ى 5 م ةدئازلا ( ّساوحلا ىلإ
 N دهاشملاب لو ع ىلاع كفادهأ ر .لضفأ كلذ ناك ًةّيعنص

 دق لاما ناب سايسحإإلا - خبل e فلملا وأ ريغضلا ريثت يتلا

 تادا الا تازلا نم ىقيقحلا ملاعلا ناب روعشلا زرعي - دّدُب ىّتح وأ قفنأ

 .روخاملا رت :أ اذه عدا .هنم صلختلا مت دق

 ةبسن) ةيشحلا ةعرجلا

 ةرارخلا نوفر ةيرس نرو تا قارس وأ اوو تاکی
 رولا ىلع تالاق كار تاناحرولا همست اق تارك نإ ةا
 طاسوأ ىلإ < رخآلاو غا لفادشا بلجإ .دشحلا هقلخي يذلا يدعم لا

 نم 8 7 ناف .هباشم وحن ىلع .ةّيرطفلا مهتيعافد ضُفخت يك .هذهك

 لئاه دب ا ةرتفلو ريغص ريح يف سانلا عمجم يتلا فقاوملا

 ةريغص ی ديورف دنومغيس ىدل ناك «تاونسل .ءاوغإلا ثادحإ ىلع

 نيذلاو ةّصاخلا هترضاحم نورضحي اوناك نيذلا عابتألا نم ةطبارتمو
 ٍطسو ىلإ ّيوغملا دوقت نأ امإ .تحلا تاقالع نم لوهم ٍددع يف اوطرخنا
 .صارتم ملاع يف فادهألا دايطصال بهذت وأ ناجرهملاب هيبش محدزم

 فرصت ةيفوصلا وأ ةّيناحورلا رهاظملا .ةيحور ناعم تاذ ٍتاريثأت كربف

 لصفي ال .ة ةغلابلا ةداعسلاو ٌومسلاب دورعشي مهلعجتو «عقاول 1 نع سانلا لوقع

 تاودألا لک مدختتسا .ةريغص ةوطحخ ىوس ةيدسجلا ةذللا نع كانه نم

 عقولا تاذ ىقيسوملا «ةكئالملا رّوصت يتلا تارا ا هيك .ةحاتملا

 نماثلا نرقلا لاجد تانولاص تناك .ام ةديعب ةراضح نم ةذوعأملاو يفوصلا

 ةحئارب قبعتو :ةراثيقلا ىقيس ومب حدصت رمزم زنارف يواسمنلا ميظعلا رشع

o 0ی عضو ا م ير  

 اهتاردق ةّجحب اا 0 مدختسي ناك ل فرغ يف 00

 ٍدسج نم لقتنت ةّيحورلا ةريرعشقلا نم عونب نورعشي اوناك مهنإف ؛ةيئافشلا

 ا وا
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 هّنإ و ءىقيقحلا ۽ نس .رخآ ىلإ

 .ىدسجلا ىلإ ىح 7 ورلا نم لاقتنالا لهسلا نن

 ل اببسلاو ةعرسلا - نفرلاب عهشاسحإ شوش
 .ةّيويح رثك کا مهنأب نورعشي سانلا نالعجي نيذللا جالو ةعرسلا نم

 ٌيوغملا دقفي ثيحب «عرسأ ةروصب قدي بلقلا 3 نأ ءاوغإلل يغبني
 ةكرحلاو طاشنلا اهدوسي نكامأ ىلإ مهذخ .نمزلا رورب ساسحإلا

 دهاشملاب مهلوقع يهلت يك «ةكرتشملا ةلحرلا و مهعم أدبإ .نامئادلا

 نوكب روعشلا بلجي ءاوغإلا ّنكل «ىشالتيو بابشلا تفخي دق .ةديدجلا

 ٌةرابع همظعم يف بابشلاو .نيطرخنملا كئلوأ رمع نع رظنلا ٌضغب باش ءرملا
 لقعلا يف يحك ,ةنيعم ٌةظحل دنع ءاوغإلا ةريتو عفترت نأ بجي .ةقاط نع

 .ةصقارلا تالفحلا يف هئاوغإ نم ًاريثك زجنأ اقونازاك نأ بجع ال .ةماّودلا رثأ
 عساتلا نرقلا يعيلخ نم نيريثك ىدل ةلّضفملا ةليسولا ناك سلافلا نأ وأ

 .رشع

 سفن اهيف رّوكتت قاش حدك نه ولاا . ةزيمم تاظحل قلحنإ

 ةيناث ةيحان نم .ناجرهملا رك ذقن اتا نيح يف .ةياهن ال ام ىلإ لامعألا

aSدولخلا نم ليلق انتايح  
 اهيف م تاظحلب 5 .هذهك ىرذب كتاءاوغإ عّممتت ت نأ بجي .ة زوطتسألاو

 حنمت ن: لغ ا لكشب تقولا اهيف ربتخاو ٌيكيتامارد ٍءيش ثودح

 ٍناكم يف ءاوغإلاب مايقلا لالخ نم كلذ ناك ٌءاوس .هذهك تاظحل كفادهأ
 اهقلخ لالخ نم وأ يعيبط لكشب هيف ثدحت - حرسلل وأ لاقتركلاك -

 تاظحللا كلت .ةّيوق رعاشم ريثت * يتلا ةّيكيتاماردلا لامعألا ةطساوب «كسفنب

 وأ لمعلاب ةقلعتملا راكفألل زوجي ال - ةَّذلو ٍةحار ضحم نوكت نأ بجي
 سماخلا | سيول ةع ءرودابموب يد مادملا ىلع ناك . لّقطتت نأ تايقالخألا

 تناك اهنوك ا ةعضب لك مأسلا عيرس اهيبيبح ءاوغإ دواعت نأ نع

 يف ٍريغص حرسمو «باعلآ a ضيم تالفحور اكتباب تماق دقف ةقالخ
 دهجلا نورعشتسي ذإ هذهك رومأ يف ةغلاب ٌةعتم نرّيوغملا دجي .ياسرف رصق
 .مهمامتها او مهئاهلإ ةيغب فنا لق يذلا
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 ةّيئاوغإ نامزأو نكامأ نم ٌدهاشم
 ةنيدام يف ره درم بيت حک تانك نيا دجو 21710 ماع يلاوح ./

 اليل رمع .رثك 7-5 رثكأ ةظقيلا مالحأ يف ًاقرغتسم هسفن نابايلا يف اكاسو

 .ةاطونا ةليقث اهتابجاو لكو تالا ايلا اعا ناو هدلاو دنع ًاراهن

 - ةنيدملا يف ةذللا (ةعطاقم عمج) تاعطاقمب عمس دق ناك چا باش ئاک

 لكشلاب ٌةمراص تناك يتلا نوغوشلا نيناوق قرح اهيف نكمي يتلا ءايحألا
 نابايلا اومكح نيذلا نوينابايلا نوّيركسعلا نورمالا مه نوغوشلا) .داتعملا

 يمسإلا مكحلا تحت 1867و 1192 نيماعلا نيب يعاطقإلا ماظنلا تاذ

 «مئاعلا ملاعلا» وأ .ويكويلا دجت نأ نكي ثيح ناك انه (.مجرتملا :ةرطابألل
 ی نم تان و ةولكملا هيفا لاك تاك وهو فرا تادا ا

 ةمئالملا ةصرفلا داجيإ ربدت .هتظقي مالحأ يف باشلا هب ملحي ام ناك اذه

 .ةعتملا ءايحأ ىلإ ٌةرشابم هجرت .دحأ هظحالي نأ نود لسني يكل ءاسم تاذ

 يداون معاطم  ةينبألا نم ٍتاعومجم نع ةرابع تناك ةعتملا ءايحأ

 ؟اهنولو اهتعورب ةنيدملا رئاس نع زيمتت يتلا - ياشلا لوانتل ٍتالحم «ةّيرصح
 ملاع ىف ناك هنأ فرع دقف «ناكملا باشلا امدق اهيف تأطو ىتلا ةظحللا يف
 فاتصل هارت عراشلا يف نولّوجتي نولّتمملا ناك ويلكم
 ةقيرط مهيدل ناك .ةايحلاب ةضبانلا ناولألا نم ريثكلاب ةغوبصملا (نوميكلا)

 .حرسملا ىلع نولازي ال اوناك مهّنأ ول امك .مالكلاو فوقولاو يشملا يف
 ةقادبلا لغابشملا“ تفل .ةعيرس ةريتولاو ؛طاشنلاب بخصت عراوشلا تناك

 .رواجم يكوباك حرسم مامأ ةنّولملا تاقصلملا تلعف امك < ليللا يف راظنألا

 ًالك لاجرلا نولّتسملا هيف بعلي يذلا يديلقتلا ينابايلا حرسملا وه يكوباكلا)
 ةديرف ٌءاميس ءاسنلا ىدل ناك (.مجرتملا :ةيئاسنناو ةّيلاجرلا راودالا نم
 ءاتاجانوأ حمل .لاجرلا ةّيرحب نفّرصتو :ةحاقوو ٌدحتب هيلإ نقّدح .لماكلاب
 دشا الجر E حرسملا يف ةيئاسن أ راودأ نوبعلي نيذلا لاجرلا ذا يأ

 نم كلمك ةّراملا هلماع يذلاو ّنهآر دق ناك يتلا ءاسنلا مظعم نم ًالامج
 .كولملا

 تناك انه .مهعبتف .ياش ةلاص نولخدي هلثم نيرخآ ًانابش باشلا ىأر
 .ٌنهتعاضب نضرعي - نأشلا تاميظع سوياتلا - تاسموم ا دنع ةقبط ىلعأ

 نم ٌةنفح ظحالف ءابخصو ٌةَجْض هسولج نم قئاقد ةّدع دعب باشلا عمس
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 بجاوح تناك .نيجرهم لاو نيِتقيسوملاب تاعوبتم :جردلا نلزني ّنهو سوياتلا
 0 ناك .كيمسو دوسأ «وسرم طخب ةلدبتسشو «ةقيلح ءاسنلا

 .لامجلا اذهب ٍتانوميك طق ىأر دق نكي ملو «ةلماك ٌةينث يف ىلعألا ىلإ

 :حوم) وطخلا نم ةفلتخم ًاعاونأ تامدختسم ؛ضرألا قوف نفطي سوياتلا نأ

 ا ندري الو هنم نوندي ّنك نمل ًاعبت «(خلإ «سرتحم «للستم

 ّنأ ظحال هّنكل «ٌنهتوعد ةّيفيك نع ةركف هيدل نكي مل يذلا ؛باشلا ناهاجت

 تناك يتلاو نهتحزامم يف ةقيرط مهيدل ناك أس ربكألا لاجرلا ن اشف
 تَمِدَق اا «ىقيسوملا تفرع < ,ققدتلاب ذيبنلا أدب .اهتاذ ّدحب ٌةمئاق ّةغل

 دق باشلا ناسل ةدّقع تناك ٍذئدنع .ىندألا ىوتسملا تاسموم نم ضعب

 رك دقفي باشلا أدبو ريثكب ًافطلو و رثكأ نك تاسموملا الو :ةلحلا

 كردي و .حّنرتم وهو لزنملا ىلإ عوجرلا ًاقحال رّبدت .نمزلاب ناجا
 يف دلاولا فرع اذإ .يلاتلا مويلا ةحيبص يف الإ لاملا نم قفنأ

 .مايألا

aC 4 e 

 ا 0

 هيبأ ةورث ديدبتل هقيرط يف ناك .عيباسأ ةعضب دعب عجر دقف كلذ عمو

 نابايلا يف ءانبألا ءالؤه ن تاعا نأش كلذ يف ةنأش ؛«مئاعلا ملاعلا» ىلع

 .ةبقحلا كلت تذأ مهصصق تألم نيذلاو

 رارغ ىلع .هئدابم مهنّقلتو كاياحض هيف لخدُت رخآ ٌملاع وه ءاوغإلا
 نوكت امدنع .ةّيمويلا ةايحلا نع لماكلا لصفلا ىلع دمتعي هّنإف ءويكو يلا

 ئدابم هتايقالخأ عم - يجراخلا ملاعلا ناف ءكترضح يف كاياحض
 يف ًاتوبكم ناك ام ةّصاخو حومسم ٍءيش يأ .ًاديعب ىشالتي - هتايلوؤسم

 تاذ نكامألاو سبالملا نوكت .ًةّيئاحيإ رثكأو ٌفخأ ثيدحلا نوكي .ةداعلا
 نوكتل «فلتخم لكشب فّصتلل نذإلا دجوي .ةّيناحرسملا نم ةحسم

 غون وه نيرخاآلل هقلخت ام نإ .ماكحأ رادصإ وأ مومه يأ نود ,رخآ اصخش

 كنوكرتي امدنع .نامدإلا بتسي يذلاو ««مئاعلا ملاعلا» نم ڙک رمو ٰيسفن

 ام فعاضم لكشب نوک ردیسف :مهلامعأو مهتايح نيتور ىلإ نوعجريو

 دق ءاوغإلا نوكي «تقلخ يذلا جلل اهيف نوقوتي يتلا ةظحللا يف .مهتوفي
 خدبلاو مركلا .دّدجي نأ بجي لاملا َنِإف مث اعلا ملاعلا يف امكو .لمتكا

 .ةيئاوغإلا ةئيبلا عم ديب ادي نايضمي

 ىلإ نومدقي سانلا ناك :ىضاملا نرقلا تانيّتس لئاوأ يف رمألا أدب 2
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 يف كلذ دعب .ةهربل نوقبيو وحج لا نوبشتيف لوهراو يدنا ويدتسا

 هيدعاسم دحأ ماقو نتاهنام يف ديدج ٍناكم ىلإ ناتفلا لقتنا 41963 ماع

 ديهرقلا نم اشا مسرو «ريدصقلا قروب ةدمعألاو ناردجلا ضعب ةيطغتب

 تاذ كك ا دجوي نأك .ناهدلل ذاذرم مادختساب ةضفلا نولي ىرخأ ا

 يلاوح اهعافترا غلبي ةّيكيتسالب الوكوش عباصأو ءطسولا يف رمحأ يباح

 ةّيفلخلا لمتکت يكلو ءاّدج ةريغص ايارمب عمتلت ةراّود ةدئامو ؛مادقأ ةسمخلا
 راص :ءاوهلا يف فروطت مويلهلا زاغب ةءولم ةَيضف ٌتاداسو كلانه ناك دف

 ديما الا فرعي 1 فرح لكش ىلع يذلا ناكملا نآلا

 كرتن ال الو  دفاوتلاب سانلا نم ةديارتم ٌدادعأ تأدب .لكشتلاو غوزبلاب
 لالخ e ناک .ءاشي نم ينأي يك يدنا ركف ًاحوتفم بابلا

 ناك امنيب  نورخآ نوناتف «تاسموم «تارّدخم وجّورم «نولتم - راهنلا
 لمحي وهو ليللا لاوط نعي دعصملا ناكو .همالفأو هتاحول ىلع لمعي يدنآ
 َّنأ ول امك ةحارلا ىهتنمب نوفرصتي اوذخأ نيذلا ةروهشملاو ةفرتملا ةقبطلا سانأ
 تفيلك يرموجوتنوم دحت تنك ناكلا ءاجرأ دحأ يف .مهلزنم ناك ناكملا

 ةزرابو ةليمج ٌةَباَش دجت تنك رخآ نكر يفو «هدحول و
 اوناك .فحتم نيمأو ةأرما بايث يدتري ٍلثُم عم شدردت يهو عمتجما يف

 .ةرحاس ًابايث نودتريو بابّصلا نس يف ارتاك ی را نوقفدتي
 حمارب نم ر ةيشأ ناك عنصملا ّنأب هئاقدصأ یال يدنآ لاق َةَرم تاذ

 قياس دعوم لودو محسن ٍلكشب فويضلا اهيف يتأي يتلا ةينويزيفلتلا لافطألا

 .ةيلستلا نم ديدج ليفض رادقم ًامئاد دجوي ثيحو اهل ةياهن ال ةلفح ىلإ

 امو ءلصحي يّدج ِءيش يا نك كي مل - هيلع رمألا ناك ام لعفلاب اذهو

 ال ٌتاعّضوتو ريوصتلا تاسدع ءاوضأو ثبعلاو مالكلا نم ريثكلا دّوجم

 فحتملا نيم ناک .مليف يف ناك جا ّنأ ول امك «تاريماكلا مامأ يهتنت

 .ةرهاعك لع ًانيي طبختلاب ذخأت عمتجما ةدّيسو قهارمك ةهقهقلاب لخأي

 اهعم داكت ال ٍةجردل سانلاب صغي ناكملا ناك ليللا فصتنم لولحب

 ةرهسلا لك هجّتف ءاوضألا ضرع ًادبتو ةقرفلا يتأت ذئدعب .كرحتلا عيطتست

 يراك ام E ENE اهو اض رثكأ ديدج ِءاجتاب

nهتقرب رمألا ًادبيف يلاتلا مويلا ليصأ يف  

 طق ةدحاو هدم عنصملا ىلإ ناك ی بهذ داكلاب .ديدج نم

 «ةقيرطلا سفنب فّرصتلل ًامئاد ًارطضم نوكت نأ ردصلل باق رمال هلإ
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 .كيلع بجاولا وأ لمعلا هضرفي يذلا لا رولا نب تل
 اوفرصتي نأ .ًاعانق اودتري ذا هن هرم طاطا ةحسف ىلإ نوقوتي

 جلا و و وا ا اصخش اونوكي نأ «فلتخم لكشب

 ىلحتن E نيتللاو .ةصاخلا مهانأب قّلعتي اميف حرملاو ةيرحلاب نوعتمتي

 عب یه التم نوكت نأل < «يلتخم رود بعلل ةصرفلا مّدقت ٍةئيب يأ .امهب

 وأ .عنصملا لثم «تنأ كعنص نم ٌةئيب نوكت نأ اهنكمي . لئاه ٍلكشب ةيوغم
 س

 دک نأ لک د طا تا تاک هذه يف .كفده هيلإ ذخأت ٌناكم

 .(ةّيدجلا ءانشتساب) حومسم ٍءيش لك نا ساس الا ا وجاف ؛ًايعافد

 حبصي اذهك ٍناكم يف كدجاوت افلا دودر نم يا نادّدبي فوس

 (زاجم) ا 0 ألا قلخ دواعت يكل .نامدإلل بتسم رّدخمک

 N a ءاحرمو ًافيفخ ٍءيش لك يتبأ .لافطألا جمانربل لوهر 0
 لب .مءاكحأ ال ؛«تايلوؤسم ال ءءابعأ ال .ىضوفلا نم ًاليلقو ناول ا لا

 .هيف كتاذ هوتتل ناكم

 اهرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف ٌةاتف تمدق دق تناك «1746 ماع ىف .3

 ءايلاطيإ يف (ةيقدنبلا) اسينيف ةنيدم ىلإ نهاكلا اهكع عم ءانيتسيرك اهمسا
 ةطود مدقتس تناك اهّنكل ةريغص ةيرق نم انيتسيرك تناك .سيرع نع اثحب
 0 لاملا نم اهسيرعل اهلهأ وأ ةاتفلا همّدقت ام يه ةطودلا) .ةربتعم

 لاجرلا َن ركل (.مجرتملا:ابور ,وأك «فرعلا اذهب لمعت يتلا تاعمتجما يف جاو هلا

 ا .اهوضرُي مل اهنم جاوزلا يف نيبغار اوناك نيذلا نيتسينيفلا

 يف نيسلاج اوناك .امهتيرق ىلإ عوجرلل اهّمعو تّدعتسا «ميقعلا ثحبلا نم

 تار امدنع «ةنيدملا ةرداغم كشو ئلعو «( يسينيفلا قروزلا) لودنغ

 باش كلانه» :اهمعل تلاقف .مههاجتاب يشمي بايثلا قينأ اش انيتسيرك

 اذه عمسي نأ نكمملا نم نكي مل ؛.براقلا يف انعم دعصي ول ىتمتأ ؛ميسو
 لودنغلا قئاس ىطعأو «كلذ نم مغرلاب برتقا هنأ الإ ءتلاق امب باشلا

 كاج مساب هسفن مق .ةياغلل تّرشف ءانيتسيرك برقب سلجو «لالا ضعب
 مل يلعل» ءاقونازاك در «دودولا هلماعت ىلع نهاكلا ىرطأ امدنعو .افوناز اک

 «.كيخأ ةنبا لامجل بذجنأ مل ول ءرقوملا يبأ اي ولا اذهب نكأ

 درا اک داو اک ىلإ ومر یک ا ھا
 دعب ةاتفب جاوزلا رّوقي os اقونازاك كحض
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 اذه قرغتسي دق ؛اهتّيصخش نع رثكأ فرعي نأ مزلي .طقف مايا ةّدعب اهتيؤر

 ناك اذامل اهل حرشو «ةجوز نع ثحبي ناك هسفن وه .ّلقألا ىلع رهشأ ةتس
 .لاجرلا ءازإ يه تناك امك ّنهِب ىقتلا يتلا تايتفلا ءازإ لمألا بئاخ وه
 اد او مهقفاري ناك لب ؛ةهجو هيدل نكي مل اقونازاك ّنأ ادب

 لودنغلا لصو امدنع .ةّيكذلاو ةفيرظلا ڭا قيرطلا لاوط انيتسيرك

 وسيفيرت ةنيدم ىلإ هلصوت يك ةبرع راجئتساب اًفونازاك ماق ءايسينيف فرط ىلإ
 ةبرع بوكر امهنكمي ناك كلانه نم .هيلإ مامضنالل امهاعدو ةرواجملا

 اقونازاك ماق ةبرعلا وحن نوشمي اونأك امنيبو «ّمعلا قفاو .امهتيرق ىلإ ةفيفخ
 اهباجاف ءامهتار اذإ هتقيشع هلوقتس اًمع هتلاس .انيتسيرك ىلإ هعارذ ميدقتب

 نل ع ا جا ةدحاو يدل ن > نلو «تاقيشع يدل سيل» «هلوقب

 ميمص ىلإ هتاملك تذفن «.ايسينيف يف نبل ال كلا لف ةافدجأ

 فّصتتو ملكت تأدبو «ةبيرغلا راكفألا عاونأ عيمجب هايإ ةئلام ءاهلقع
 تلاق .ةحاقولا براقت ةجردل ٌةئيرج تحبصأ ذإ ءاهيلع اديدج ناك بولسأب
 يتلا رهشأ ةتسلا ةرتفل ءاقبلا عيطتست ال 4 ةياغلل ٌةرشحتم اهّنأ اٹونازاکل

UNE SS EA اتفل E 

 راوشم لالخ تماق ارا احلا ممل يق يف

 ىّتح وسيفيرت ىلإ تلصو نإ امو E ىت هيعرع ةلأسم بيلقتب ةيرعلا

 ةّدع دعب اهيلإ دوعي مث .هدحول ةيرقلا ىلإ عجري نأ هتّجرتو اهّمعب تدرفتسا

 ناك دقف ؛رثكأ هيلإ فرعتت نأ تدارأف ؛اقونازاك بح يف ٌةعقاو تناك .ماَيأ
 .اهتينمأ معلا ىل .ةقثلاب ريدجلا ليبنلا لجرلا لاثم

 ليم ىندأ كلانه نكي مل . طق اهبناج اقونازاك حرابي مل يلاتلا مويلا يف
 ناعضبتيو «ةنيدملا ءاجرأ يف نالّوجتي امهو مويلا ايضمأ .هتعيبط يف ماصخلل
 دعب كلذ دعب ونيزاكلا ىلإو ةّيحرسم روضحل بيغملا دنع اهذخأ .ناثّدحتيو
 تقولا ىف .تحبرف رماقتل لاملا اهاطعأ .نينيعلا عانقو ةءابعلاب اهدّوز نأ
 اهتاططخم لماكلاب تيسن دق تناك ءرسيفيرت ىلإ اهمع هيف داع يذلا
 عم اهيضقتس تناك يتلا ة ةّبسلا رهشألاب الإ ريكفتلا اهعسي نكي مل  جاوزلل

 .اقونازاك ةرايز ترظتناو ba اهتيرق ىلإ تداع اهتكل .اقونازاك
 رفتسا .ولراك ند اشو e يیباسا ةَدع دعب مدق

 ا ةرادج رثكألا بزاعلا ناك ولراك : عضولا اهل حرشي يك انيتسيركب

 .اقونازاك هنوكيس ات ريثكب لضفأ ًاجوز نوكي نأ هنأش نم الجر ؛ايسينيف يف
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 ناك ا طو ايكركش اهيل: ناك ًاضيأ اهنأب افونازاک انيتسيرك تحراص

 اعل .اهنم لجخت ءايشأ «جاوزلا ريغ ءايشأب ركفت اهلمجم تافل او و اريثم

 اهل رټدتي يک ءانعلا اذه لك همشجتل هتركش .لضفألا ناك هحرتقا ام

 E يتلا ةليلقنا مايأْلا ربع ونراك اهيلإ ددوت و

 ىلإ اهنهذ يف هرحسو اونازاك لايخ ّلظ دقف لاح ةي يأ ىلع

 ٍءيش لك ّدض كلذ ناك دقف  جّوزتي نأ اقونازاكل دراولا نم نكي مل
 دقف اذل .اضيأ هتعيبط ّدض ناك ةعفاي ٍةاتف ىلع هسفن ضرف نكل .هتعيبطب
 نأ م ةيلام اهركأو همالحا روض: لطجلا ىف اهك ری نا ضیا مد ناك
 نم رثكأ ةفطالملاو لزغلاب عتمتسي ناك دقف «كلذ ىلع ٌةوالع .اهتايح رقدي
 .رخآ ٍءيش يآ

 يف نوكي امنيبف .قلطملا ملحلاب تاعفايلا ءاسنلا دمي اًقونازاك ناك

 اعنام اف للا كذب د رکی مل | ل لك ضني ناك اقوا

 ةحسم ىفضي ناكو علا كت نع را ا ايصافت ة ةّيأ كلذب

 .ةئلأاتملا رهاوجلاب ةئيلملاو ىقطألا مخفأ يدتري ناك دقف .ةميظع ٌةّيحرسم

 ءتالاقنركلا - قالطإلا ىلع تايلستلا عاونأ عورأ ىلإ اهذخأي ناك
 اذاتسا ناك .ةهجو امنود تالحر «تاهونيزاكلا «ةَيركنتلا ةصقارلا تالفحلا

 .نيتئاوغإلا نمزلاو ةئيبلا قلخ يف ًاميظع

 نأ بجي .هب ءاذتحالاو هيلإ عّلطتلا بجي يذلا جذومنلا وه اقونازاك

  فلتخم عاقيإ تقوللف .كترضح يف نونوكي امنيب ريغتب كفادهأ رعشت
 .مهلجأ نم فّقوت دق ٍءيش لك ّنأب روعشلا مهدوأري ور ل داكلاب
 ةثب علا تاذلملا لك .ديعلا | ءيجي امدنع ةّيداعلا ةطشنالا لك فقوتت امك امامت

 اهرودب دوقت ي يتلاو ىرخأ ىلإ دوقت ةدحاوف ىودعلاب لقتنت مهل اهمّدقن يتلا

 .هيلع ناوألا تاف دق عجارتل لا حبصي نأ ف «یرحخأ ىلإ



 :ب قحلملا

 جورت فيح :معانلا ءاوغإلا

 هب مهعنقتو ريهامجلل ءيشث لك

 نم رهظمب كروهظ فح املك
 كلذ ناك - كسفن كلذ يف ا - ائيش عيبي

 نم رثكأ ةحاحلم عيبلا يف كتربن نوكت امدنع .لضفأ

 ءاضيا كروهج رج ضو «كوكشلار يعتس:كتإف مزاللا
 «ةيئاوغإ «ةمعان كتبراقم لعجإ «كلذ نم الدب .رْفَتغُت ال ىتلا ةئيطخ ا
 اهلوانتي يك ًاقادحأو ًارابخأ قلحإ .رشابم ريغ نك :ةمعان .ةركامو
 .ةيوسحم وأ ةنشحخ تسيل «ةيوفع ودبت ةقيرطب كمسا عيذيف «مالعإلا

 نيرومغم كتروصو كمسا نوكي نأ بجي .ًابلسم رمألا بأ :ةيئاوغإ
 فدهتسا :ةركام .دعولاو ةعتلا عيبت تنأف ؛ةيباجيإلا تانارتقالاب

 ةعضوجو «نهذلا ىف فلختت ىتلا روصلا مادختساب «يعواللا

 نم ٍءزجك هل جرت ام حرطإ .يئرم وه اميف كتلاسر
 ليحتسم ا نم .كلذك حبصيسو «ةديدج ةضوم

 .معانلا ءاوغإلا ةمواقم ًايبرقت



 معانلا عيبلا

 نوعضخي نبذلا كئلوأ .ةّوقلا نم ةيئاهنلاو ةقلطملا ةغيصلا وه ءاوغإلا
 نم ضارتعا يأ كلانه نوكي نأ ردانلا نم .ةداعسو ةبغرب كلذ نولعفي هل
 (ةعتملا مهل تبلج دق كانال بعالتلا نم عون یا ىلع قره انس ؛مهلبق

 وأ لجر باجعإ عازتنا دح دنع فقوتت اذا .ةايحلا هذه يف ٌةردان ٌةعلس يهو
 تحت عضت نأ ةطاسبب كنكمي ؟كدي لوانتم يف هذهك ةّوق نوكت امدنع ةأرما

 ا اوا غ ا امتاز هنا نوه اديك هت اع

 .يدرفلا ىوتسملا ىلع اًدج ٍدَيِج لكشب اهلوعفم لعفت ىلا «تاكيكتلا

 وأ «تاوضألا وأ ريثأتلاو ذوفنلا او ا سيل - فدهلا وه ديحولا قرافلا

 ا را ارو نط ف ر و ر عابس
 ىلع ءاوغإلا نوكي .تابلقتو تافاطعناو , ملألا نم ةسملو قلقلا قلخت دوصقم

 روما ردح تنأ .ةموعن رثكأو (انّتشت رثكأ) ةفاثك لقأ ماعلا ىوتسملا
 عتمملا نم هّنأل مامتهالا كنوريعي مهّنِإ .ةمئادلا ةراثإلل كقلخل ًةجيتن «مّدقت
 .اذه لعف مهل

 ةعزن قلطُمك «ةيصخشك - كسفنل جّورت نأ وه كفده نأ لوقن انعد

Eنيقيرط دحأ كلست نأ كنكمي صال كحال حشرمک  

 جيورتل رتلا يف .(ةرشابملا ريغ هر معانلا عيبلاو (ةرشابملا ةبراقما) نشخلا

 كبهاوم نأ ال رسفتف «رشابمو يوق لكشب كتّيضق ضرعت كإف نشخلا
 صخش يال دوعت ىتلا كلت نم ٌةلزنم عفرأ يه ةّيسايسلا كاز ,كراكفأ

 ءارا ىلع دمتعتو «تاءاصحإلاب دهشتستو «كتازاجنإب دش تنا رشا

 روهمجلا لهاجت اذإ فوخلا نم ليلق ةراثإ ّدح ىلإ ىّتح طتشتو لب «ءاربخلا

 ريغ بقاوع اهل نوكي دقو «ءيشلا ضعب ةيناودع ةبراقملا هذه .كتلاسر
 «كتلاسر نوضهاني مهلعجي امم ,نوؤاتسي دق سانلا ضعب نأ ذإ :ةّوجرم
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  ههب بعالتت كاب نورعشي فوس نورخآ .ًاحيحص هلوقت ام ناك ول یتح
 ا اذه لكب لواحت تنأ اذالو «تايئاصحإلاو ءاربخلاب قفي نأ هنكمي نمف

 .ٌراس ريغ ارقا كيلإ عامتسالا نم ل اعجي مم اشا سانلا باصعأ ريثتس

 عيبلأ ناف رنک دادعأل كتعاضب جرت نأ نود هيف حجنت نأ كنكمي ال مناع

0 

 هل نييالملا دش ةيناكمإب عتمتي .ىرخألا ةيحانلا نم «معانلا عيبل

 تش .سانلا قياضي نأ نود داعُي نأ نكميو .نينذألا ىلع قيقرَو 50

 0 .رشع عباسلا نرقلا يف رابكلا ابوروأ ىلاّجد لبق نم ةّينقتلا هذه

 ىلإ اولا لّوحت اهّنأ نومعزي اوناك يتلا) ةيئايميخلا مهتابكرمو مهتاريسكإ
 هعّونم تارقف ( ىقيسوم «نيجّوهم - ا لوۇدبي ا اوناك مهنإف .(بهذ

 ةجيتن شح عّمجتي ناك .هنوعيبي اوناك ال ةلصب تي ال - صقرلاو ءانغلا نم

 ذوعشملا 1 «نوحخرتسم مهو ن نوكحضي نورضاحلا ناك امنيبو «كلذل

 ةّيبئاجعلا تاريثأتلا ىكيتاماردو زجوم لكشب شقانيو ةّصنملا ىلع دعصي

 نا ءاهلقصو ةينقتلا هذه ريوطت لالخ نم «نولاجدلا فشتكا .ريسكإلل

 ةعضب نم الدب بيرم ا ءاودلا اذه نم تائملا ىّتح وأ تارشعلا نوعيبي اوراص

 .تانيرد

 وططخمو «نالعإلاو ةياعدلا ءالكو ماق «تلت ىتلا نورقلا لالخ

 نأ الإ «ةديدج يافا ىلإ ةقيرطلا هذه ذخأب نورا ةّيجيتارتسالا ةسايسلا

 قلخ لالخ نم ةعتملا الو بلجإ .اهسفن یقبت معانلا جيورتلا وأ عيبلا ئدابم

 قذلاو ةا طلاب اروعش ثحا .:ةلتلاسرب وا كما لوح ّيباجيإ وج
 .ًاهوبشمو ًايبعالت ودبي فوس كلذف - ءيشل جورت كنا ىلع و هدبت نأ كاَيِإ

 لسني يک «ةهجاولا ردصتت ةنسحلا رعاشملاو ةيلستلا ميق عد :ةللذ نم الدب

 جۇرت كأ ىلع ودبت ال تنا «عيبلا كلذ يفو .ّيبناجلا بابلا نم جيورتلا

 ككج جازم «ةايح بولسأل جّورت اهعإو ؛ديدحتلاب حشرم وأ ةركفل وأ كسفنل

 .قينأ لكشب (ةحورطم) ةبضوم ةروثل وا ءرصعلا عاقيإب روعشل ةرماغم نس

 .معانلا عيبلل ةيساسألا تانّوكملا ضعب هذه

 اذإ .ةمساح ىلوألا تاعابطنالا .ةياعدك رهظت نأ كايإو ءربخك رهظإ
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 E ا كنف ةين العا وأ هيلاعد دام قايس يف كار ام الو كار

 ميمجلاو _ هابتنالل ًابلط خرصت ت يتلا ىرخألا تاياعدلا ةلمج ىل وفلا ىلع
 ج
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 1 و. اب تعالت نع ةرابع 0 7 ملعي
 و ا

 ياا كيلعف الا رھ

 ىف اعون نأ دس وقت نأ فاعلا نا ماما لّوألا كروهظ لجأ نم

 ول امك رافت ريغ لكشب» مالعإلا اهلو هانتيس ىتلاو هابتنالل ةبلاج لا فقاوملا

 ودبت رابخألاف  رابخأك عاذُي ا ريك ا اا .ًارابخأ تناك

 ّنكل - طقف ةظحلل ولو ءرخ' ٍءيش يأ ىلع زربت تنأ ٌةأجف .ًةَيقيقح رثكأ
 يف نمكي حاتفملا .ةياعدلا نم ٍتاعاس نم رثكأ ةيقادصم اهيدل ةظحللا كلت

 نم يل د ني ققحت ثيحبو ىلماش | ٍلكشب ليصافتلا نيب جوازت نأ

 لحو ةدقع تاذو «ن ہتکیتامار د ءاجتاو عقو لاذ يك قلختف دا

ANI mn 

aنمثلا ناک . 

 قطنملاو ةجحلا لالخ نم كتلاسرل جورت نأ كاتإ .ةيئادب فطاوع رثا
 ىلع زوحي نلو كيعمتسم لبق نم ًادهج بلطتي فوس كلذف .رشابمل
 ريثت ثيحب كتازاجمو كتاملك مص .لقعلا ال ءبلقلا بطاخ .مههابتنا

 نو اا لعجت نإ ام .ةلئاعلا ميق ءةينطولا «ةوهشلا - ةَيلَوأ رعاشم

 رثكأ مهمامتها ىلع ذاوحتسالا حبصي ىّتح مهلبقتسمو مهلافطأو ا

 نالا .رعاشملا كّرحتو ضاهتتسالاب عيضاوملا هذه ءازإ نورعشي مهف .
 دعب .ةّيقيقحلا كتلاسر ّسدل ٍلاجم لع م م

 قضت كلما رك دك نكشي تخ كلما دوهمجلا رك ذتيس مایا رورم
 ةيفطاعلا تاسيطانغملاب كسفن ةطاحإل ًاقرط دجوأ «هباشم وحن ىلع .قيرطلا

 لعجإ .مزاي ام لك ةريغصلا تاناويحلا ءنيسيقلا «لافطألا «برحلا لاطبأ -
 كحنمي يذلا رمألا «نهذلا ىلإ ةّيباجيإلا تاطابترالا هذه رضحتسي كروهظ
 كل اهقلخي وأ تاطابترالا هذه دّدحي ريغلا كرتت نأ كاَيإ .ًايفاضإ ًاروضح
 .ةفدصلل اهكرتت نأ كاّيإو

 هنم ربكأ كتلاسر لكشب كمامتها لعجإ .كتلاسر طسولا نم لعجإ
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 .ةئداهلا 0 - تاّيئرملاو تاملكلا نم ًءاوغإ رثكأ روصلا .اهنومضمب

 زك ري دق .ةّيقيقحلا كتلاسر اهلعجت نأ كب ردجي - ةبسانملا ةّيفلخلا ةراتسلا

 نكن .دب ظعت امل يقالخألا ىزغملا وأ نومضملا ىلع يحطس ٍلكشب كروهمج
 یقبتو مهذشتو مهمامتها هي ىتلا «تاّيئرملا وه ّقحب ہھناھذأب قلعي ام

 تايئرملا عّممتت نأ بجي .ةيظعو تاباطخ وأ تاملك َةّيأ نم رثكأ كلانه
 نورتي اا لع نأ تحي ادي مانع مهتم ا آم ىتلا

 اجاب عانا فرضنا املك و هيلا لوضولا ديرت ا اعبث نزلا وأ ةداعسلاب

 د نو تنام لكم رکا ي فخ را تالا
 ش .كتاروانم

 نأ كيلعف «نمثلا ناك امهم يبلع دودو نك - فدهلا ةغل ملكت

 دادتعالل رثا يا .كيعمتسم نم مظعأ وأ أ مهأ كتنأ ىلع روهضل وهظلا ىشاحتت

 نم ريثكلاب داهشتسالا (ةدّقعم راكفأ وأ تاملك مادختسا « ةنلاب

 معجإ :كلذ نم الدب .ةلتاق ءاطخأ نع ةرابع كلذ لك  تايئاصحإلا
 .مهموفت تنأ .مهغم ةميمح ةقالع ىلعو كفادهأل ًايواسم ودبت كسفن
 تاروانمب كشلا ىلإ نوع زني سانلا ناک اذإ .مهتغلو مهتيحور مه مهرط نو

 رّوص .ةصاخلا كتاياغ مدخي امب ةعزنلا كلت لغتساف 0 نيّيسايسلاو نيجّورملا

 طاش للا رهظأ مم O E كب 0 لا

 8 كوسفانم و ەدىي ثيحب .عاطتسملا ردق ةطيسبو ءاعّدالا نع ٌةديعب

 سانلا ل نالمحيس يجيتارتسالا كفعضو َىئ ئاقتنإلا كلقدص .ةنراقملاب نيجافنو

 فوسو مهحور يف لغلغت .روهمجلل ك قيدصلا تنأ .كب ةقثلا ىلع

 .كل نوغصيو نوخرتسي

 نودبي نيذلا سانا .ءيشلا سفن نولعفي عيمج ا  ًالسلسنم ًالعافت ًادبإ

 قط .مهفادهأل ةَيئاوغإ رثكأ روفلا ىلع نوحبصي نيرخآلا لبق نم نيبوغرم
 نم ديدعلا ترت دق دو امك فّوصتت نأ كيلع .معانلا ءاوغإلا ىلع اذه

 يف كّنأ ىلع رهظإ .قيقحتلا ةيتاذ ًةءوبن ككولس حبصيس ؛لبق نم دوشحلا
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 نأ نم افوخ كب قاحلل ةماعلا عرهتسو ةايح بونسأ وأ ديدج اجلا ةعيلط
 «تاقصلمو تاراعشو ءاهل زمري مسر عم كتروص رشنإ .ةرخؤملا ىف اوفلختي

 حبصتسو ةديدج ةعزنك 0 اع اغا ناک لک ف ودبت فخ

 ديرما هيف ىدعُي يذلا يسوريفلا رث نم اقرت ات نأ رھ فديلا فلك

 يه هذه .تنأ همّدقت ٍءيش يأ 9 لوصحلل ةبغرلاب سانلا نم ديزملاو
 .ةيئاوغإ اهرثكأو عيبلل ةقيرط لهسأ

 طارخنالا ةمكحلا نم رسل هنإف لدو ًامئاد .ذونوكي نم ماعلا يبقا

 نم الدب .كنومواقي فوس مهف . لادجلا ن . 0 أ يف ةعامج 00 ر

 مه ربخأ .ليوطلا e ربكأ ٌةرطيس 1 08 نوكيس 56

 .اهذاختا نوديري مهلعجت نأ اهنأش نم ةّيوه وأ ةروص قلخإ «نونوكي نم

 مهسفنأ هام نيديعس ريغ مهلعج .نهارلا مهعضوب نيضار ريغ مهلعجإ
 لالخ نم صقف .ةديدج ٌةّيوهو كيدج ةايح ا حرتقتل لاجل كيطعيس

Eسفن يف ديرت تنأ .نونوكي مه نم اوفشتكي نأ نوعيطتسي  

 TT ٤ ا لالخ a ماعلا تيري -

 نم ٍءزجك امو نالعإك كتروص ىلإ رظنُي نأ بجي ال .ةّيسحلا مهتاكردل

 .وجلا

 ةمعانلا تاءاوغإلا ضحب

 ىف 21814 ماع يفف .ًايقيقح ًايكيرمأ الطب نوسكاج وردنا ناك ./

 يزيلكنإ شيج ّدض نييكيرمألا دونجلا نم ٌةمذرش داق «زنایلرو أ وين ةك رعم

 هشيج هّبحأ 0 يف ىلع اضرأ بلغت ::نصلاو هوقو اددع ربكأ

 برشيو 0 در نما 34 2 كال رك رتل دلع نتا ا

 ةّيسائرلا تاباختنالا يف رسخخ نأ دعب ءكلذ دعب .هلاجرك امامت «حاقتلا رمخ
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 e ا ا ير اج جرخأ وأ 1824 ماع يف
 ةاسم ءاقلإ ىلإ ى ا يذلا شالا ءاَدج ليض شماهب نکل «يبعشلا ولا

 ينيتيوك رج اا يذلا کیا بر یاب فاع ن تانا
 ٠ يسينيت يف هتعرزم ا ًافکنا ((ةّيسايسلا تاقفصلا دقع نم ريثك دعب زمادآ

 دو .ليجنإإلا ةءارقو ضرألا ةثارح اهماوق ةطيسب ًةايح شاع ثيح

 بعبيو :دراقراه ةعماج يف سرد دق زمادآ ناک نيح ىف .نطنشاو دسافم

 .نوسكاج ناك :ةرخافلا ةّيبوروألا بايثلاب عتمتسيو ارتتا ترشيو ةزابللا

 عونصم طيسب تيب يف أشن دق ءرصعلا كلذ يف نيتكيرمألا نم ديدعلا لثم

 ش رال لجو هلم ريغ چر اک یا نو

 يف مهفحص يف نويكيرمألا هأرق ام ناك «لاوحألا عيمج ىلع ءاذه
 هذه مهتراثأ نأ دعب .لدجلل ةريثملا 1824 ماع تاباختنا تلت يتلا رهشألا
 رطب نأ فيك نع نوثّدحتي ةماعلا ىنابملاو ىهاقملا ىف سانلا 7 «تالاقملا

 نامر الا نم هنا تناك كو ملط دق ا را برحلا

 امدنع ةسامخلا اهتحاتجا ةماعلا ّنإَف اذل .دالبلا ىلع ءاليتسالل رمآتت نيرك اما

 ةيسائرلا تاباختنالا يف زمادا دض ادد حشر تیس هنأ نوسک اج نلعأ

 ناك .ىطارقيدلا بزحلا ؛ةديدج ٍةمظنمل ٍدئاقك ةّرملا هذه نكل 1828 ماعل

 ميدقلا زوجلا «بتحتلل بقلب ىدانُت ةّمهم ةّيسايس ِةَيصخش لأ نوسكاج
 تناك .ةيكيرمألا ندلاو تادلبلا يف معربُت زوجلا يداون تراص ام ناعرسو

 .ةينيدلا حورلا ظاقيإ اهنم دّصقُي يتلا ةيسنكلا تاعامتجالا هبشت مهتاءاقل

 «(قاقرتسإلا لاطبإ .ةّيكرمجلا ا هي ةنخاسلا اياضقلا شانت تناك

 دقل .مهبناج ىلع ناك نوسكاج لأب ديكأ وحن ىلع يدانلا ءاضعأ رعشو

 طاقنلاب قّلعتي اميف ءىشلا ضعب ًاضماغ ناك دقف  نّميتلا بعصلا نم ناك
 دقل :ةيفالخلا اياضقلا نم ربكأ ٍءيش لوح تناك تاباختنالا ّنكل - ةيفالخلا

 تيبلا ىلإ ةّيساسألا ةيكيرمألا ميقلا عاجرإو ةيطارقيدلا ءايحإ لوح تناك

 .ضيبألا
 ءاوشلا تالفح ثم ًانادحأ ىعرت زوجلا يداون تراص ام ناعرس

 .ةيزوجلا ةرجش عذج لوح صقرلا تالفحو .ةّيزوجلا راجشأ عرزو ؛ةّيلحملا



 نم ٌةريبك تايقك امئاد نعضتت تناك يتلاو :ةخذاب ٌةّماع ا

 يارلا ةراثإ دصقب ندملا يف تاريسملا نومظني اوناك .ةّيحورلا تابورشملا
Eا كلا قلد ليلا ىف كاريس هده كر كراكات  

 اوناك نورخا .لعاشمل نولمحي نيذلا نوسكاج يعياشم بكوم ىلع ندملا

 زمادآل ةّيروتاكيراك موسر وأ نوسكاجلا موسر عم ةنّولم ِتايار نولمحي
 يصع - ناكم لك يف ن ناك رولا LÎ نم رست تاراعشو

 ىلع زوجلا ةرجش نم قاروأو زوجا بشح نم اهلك تاز زاكعو ٌسناكمو

 دوشحا ني ةحفحألا نوطقف لاجر ناك «تاري ريسملا كلت يف . سانلا تاعتيق

 نولعجي اوناك نورحخا :ناسحتسالا تافاته قالطإ ىلع مهنوعجشي مهو

 دلا ا نع تاغا دد ةوشحلا

 تاعالطتسا ءارجإب «تاباختتالا يف ٍةَرم لّوألو «نويطارقميدلا ماق
 تناك .نيحّشرملاب يداعلا نطاوملا يأر فاشتكا دصقب كلذو «ّماعلا يأرال

 نأ ا اب يلکشب تّلدو .فحصلا يف رّشنُت تاعالطتسالا هذه

 .دالبلا حاتجت ةديدج هک رب تناك قل( لجأ .ةرادصلا يف ناك نوسكاج

 ِءزجک تابروا وين يف يصخش روهظب نوسكاج ماق امدنع عارصلا مدتحا

 ةعبرأ لبق ةلاسبلا ىهتنمب اهضاخ دق ناك يتلا ةكرعملا ىركذب ٍلافتحا نم

 ىلع ئسائر ٌحّسرم يأ نكي ملف :يقوبسم ريغ ًاثدح اذه ناك .اماع رشع

 ناف عقاولا يفو ءيصخش ل اكشب ةلمحلاب كارتشالاب امنا ماق دق قالطإلا

 نم ديد ًاعون ناك 001 .قئال ريغ رئتعُي ناك اذهك اروهظ

 نم هدصق نأ ىلع ٌرصأ دقف كلذ ىلع ةوالع .قحب بعشلا لجر «ةساسلا
 لخدي نوسكاج  ىسنُي ال دهشما ناك .ًايسايس سيلو .اينطو ناك ةرايزلا
 توصو «عشقني بابضلا ناك امنيب ةّيراخب ةنيفس نتم ىلع زئايلروأ وين
 عون «ةلصتم مئالو «ةعئار ٌتاباطخ ,نكامألا عيمج نم يؤدي عفادملا قالطإ
 ملف .ملخا لثم» ناك رمألا ّنِإ لجر لاق .ةنيدملا حاتجا يعامجلا نايذهلا نم

 قبسي مل  اذهك ًاعئارو ًاديجم ًالافتحا قالطإلا ىلع دهش دق ملاعلا نكي
 «.هذهك ةداعسب ادعا نأ ةّينطولاو ليمجلاب نافرعلل

 ملو ا نوسكاج بخشا دإ .ةّوملا هذه يف بعشلا ةدارإ ترصتنا
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 ةييونجلا تايالولا ,دنلغنإ وين تايالو لهأف :ةدحاو ةقطنم نم هراصتنا تأي

 نوسكاج ىّمح مهتباصا دق مهعيمج لاّمعلاو «نوعرازملا راجتلا «ةّيبرغلا

 هورصانمو نوسكاج ناك «ةلماكلا [824 ماع ةميزه دعب .ريسمتلا

 اكيرمأ تناك .1828 ماع يف فلتخم ٍلكشب رومألاب مايقلا ىلع نيمّكصم

 00 نيرجاهملا تايلاج تزيامتو اهيف تلكشت نأ دعب ءأعّونت رثكأ حبصت

 ناك باختنالاب زوفي يكل ارج لهو «نيئنيدملا لاّمعلا «ةّيرغلا 5 ولا

 ىلوأ نم .ةديدج ةّيقبطو ةّيقطانم ٍتاقورف ىطختي نأ نوسكاج ىلع
 لوط ىف دئارج داجيإ تناك ٌةّيمهأ اهرثكأو هورصانم اهذخّنا ىتلا تاوطخلا

 ا ةايحلا نم دعاقت نم رهظمب هسفن وه رهظ امنيب EE دالبلا

 بعشلا لجر ؛مولظملا برحلا لطبك هل ٍةروص رشنب تماق فحصلا هذه نإ
 هيرصانم لكك ايرث ناك نوسكاج َنإف ةقيقحلا ىف .هيلع لايتحالا مت يذلا
 نم ديدعلاو «يسينيت يف عرازملا ربكأ نم ٌةدحاو كلتمي ناك .نيئسيئرلا
 حافتلا رمخ برشی ناك اب رثكأ رمخلا نم ةرخاف ًاعاونأ برشي ناك .ديبعلا

 ريغ ناك هنأ نم مغّلابو .ةيبوروألا ناتكلا طويحخ نم ٍريثو ٍريرس ىلع مانيو
 كراعما نم نينس ربع مكارت يذلا ءاهدلا يف ةياغ ناک هنأ الإ ءملعتم

 .ةيركسعلا

 نم راص ىّتح «تخسر نإ امو ءاذه لك ضرألا لجر ةروص ْثَعَّنَ

 وططخم ماق .ةيطارقتسرألا زمادآ ةروص نيبو اهنيب ام ةّرهلا راهظإ نكمملا
 ريثت تاباختنالا اولعجو هتربخ هلق ةيطغتب ةقيرطلا هذه لالخ نم نوسكاج

 دايتراو برشلا تاداعك ةهفات عيضاوم ةراثإب اوماق .ميقلاو ةّيوهلا ةلكسأ

 دقف سامحلا ىوتسم ىلع اوقبي يكل .ةيسايسلا اياضقلا نم الدب ةسينكلا

 عقاولا يف اهنأ نيح يف ةّيوفع تالافتحا اهّنأ ىلع ودبت هاشم جارخإب اوماق

 ةّيعامتجا ةكرح ناك نوسكاج معد نُ ادب .ةيانعب ةربدمو اک

 يذلا  زنايلر وا وي ثتدخ .يأرلا تاعالطتسا (هتزّرعو) هجبثأ امك «ةّيسايسو

 وين ةنيدم ىلع يوتحت يتلا ةيالولا) انايزيولو یا ريغ ناک داكلاب

 ةلاهب نوسكاج رمغ - بشل نمأتو دبات نيام ةحيجرام تناك (ننايلروأ

 .سيدقتلا ّدح براقي يذلا لالجلاو ةّينطولا نم

 کا لقأ تاعامجلاو .رغصأف رغصأ تادحو ىلإ مشقت ر لق عمتجا
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 وأ باختتالاب زوغت يكل .ربك ا يلخاد ج لورعشي 'وراص دارفألا ىتح
 وأ ةقيرطب تافالتخالا هذه يطغت نإ كلف «ةريبك ٍدادعأب ِء يس يأ عيبت

 نوكت اذه زاجنإل ةديحولا ةقيرطلا .ريهامجلا دعوت نأ كيلع  ىرخأب
 يلوا ىوتسم ىلع مهدشتو سانلا ريثت ةروص «ةلماش ٍةروص قلخ لالخ
 را اب ؛عقاولا وأ :ةقيقحلا نع ثّدحتت ال تنأ .عاو ريغ هبشو

 ةماع لّئمتتسو كسفن لوح ٌةروطسأ نبا .يهامتلا قلخت ريطاسألا
 مهصخشب تنأ لّثمتت امك امامت .كتاعلطتب كدهعب ءكصخشب سانلا
 ءوضلا يقلتو كصئاقن نمضتت نأ بجي ةروصلا هذه .مهتاعلطتو مهدهعو

 رثكأ وأ ءاملعت لاجرلا رثكأ وأ «ءابطخلا لضفأ تسل كأ عقاو ىلع
 ةفص ىفخي فوس يعقاولاو يناسنإلا رهظملاب كروهظ .ابيذشت نيّيسايسلا

 ضومغلاب ىلحتت نأ كيلع ةروصلا هذهل جّورت يكل .كتروص يف عتصتلا
 كلذف  ليصافتلاو اياضقلا يف ثّدحتلا يح نأ لوقلا دارم سيل .مئالملا

 يف أرطَوُم كتئيدح لك ن نوكي نأ وه دارنا إو - ًايهاو ودبت كلعجي فوس

 ق نأ تدر ا اذإ .ةيؤرلاو ميقلاو ةيصخشلا نع ثيدحلل معنألا قايسلا

 تنأف - رشألا ةدعاسم دصقب كلذ نأ لقف «لاثملا ليبس ىلع «بئارضلا

 كنلذف - ًاضيأ ًاعتمو لب بسحو ًامهلم نوكت نأ بجي ال .ةرسأ لجر
 فوس نيذلا كموصخ قْيحُي فوس كلذ .ةدودوو ٌةَيبعش ةسمل يفضي

 ّنكل ؛ةروطسألا فلخ ةنماكلا ةقيقحلا راهظإو كنع عانقلا ةلازإ نولواحي

 ,ةيدجلا وطرفم يهسفنأب نوّدتعم مهنأ ىلع مهروهظ ىلإ الإ يذؤي نل كلذ
 ىلع دعاسيسو «مهتروص نم اءزج نآلا حبصيس كلذ .نوجافنو «نويعافد
 .مهقرغو مهرادحنا

 يف سئانكلا داور أدب 1929 ماع نم «راذا 31 «حصفلا دحأ يف .2
 كلذو ةّيونسلا 2 ةريسم لجأ نم ةسماخلا ةداجا ىلإ قفدتلاب كرويوين
 ةداعلا ترج امك ناو «ةدودسم عراوشلا تناك .ةّيحابصلا ةالصلا دعب

 رخآ نضرعتسي ّنك ًاديدحت ءاسنلاو «مهللح ىهبأ نودتري اوناك «تاونسا
 رخآ ًائيش اوظحال ةسماخلا ةداجلا يف نيهّرنتملا نكل .ةيعيبرلا ةضوملا تاحيص
 دنعو .ساموت سيّدقلا ةسينك جرد نالزنت اتناك ناتّياش ناتدّيس .ةنسلا هذه
 ىكل  ًةراجيس ذخأتل ءاهنادزج ىلإ اهدي دب امهنم لك تماق جردلا لفسأ
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 نهو .َنهيقفارم عم ةداجلا لوط ىلع اتيَشمت كلذ دعب .اهتلعشأو  كيارتس
 ا نكت ملف .دشحلا ربع E ترس .ناخدلا نخقنيو نكحضي

 ف ا ىكللا رع رع نكن ناكو ءارخؤم الإ نيخدتلاب نأدب
 ا لعفت تناك ءاهريغ نود ءءاسنلا | نم ٌةدّدحم ٌةيعون .عراشلا يف ند

 سانلا ماق .ةضوما عم ىشامتت ًابايث نيتيدترمو نيتقينأ اتناك ن نيتنثالا نيتاه نكل

#0 
 ةسيئكلا ىلإ قئاقد ةّدع دعب اولصو امدنع مهلاهذنا دادزاو .نَعمتب نهتبقارمب

 سفن ا ةكشنتلا اتنسح  ناتيرخأ ناتباش تماق انه .ةّداجلل ةيذاحملا ةيلاتلا

 تناك نيتللا نيتنثالا نم اتبرتقاو ةسينكلا نم جورخلاب ةقانالا نم ةتيرذلا

 اهتبيقح نم كيارتس يكل ةراجيس امهنم لك تبحسو .رئاجسلا نالمحت
 مهنا ءامضتالاب ةا اهلا اهنا لامك اهلا طو ةشانلا

 ٍتايرخأ مامضنا لصاوتو .ةّداجلا ىلع نرسي ٍةوسن عبرأ نآلا تراص

 نكي مل هلاکو ءألملا مامأ رئاجسلا نلمحي ٍءاسن رشع نرص ىّتح َنهيلإ
 دهشملا اذهل روص طاقتلال نورّوصملا مدق .ةّيدايتعاو ةّيعيبط رثكأ ميش كلانه

 كش نع حصفلا ةريسم يف نوسماهتي اوناك سانلا ناف ٌةداع .فولأملا ريغ

 عيمجلا ناك ة ةنسلا هذه .ديدجلا عيبرلا بايث نيل قع تاعبقلا نم ٍديدج

 1 تَرِشُن «يلاتلا مويلا يف .نهرئاجسو تائيرجلا تاّباشلا نع ثّدحتي
 ةعبات ٌةَيرابخإ ة لاو و ثّدحتت ىتلا تاللاقملاو ّنهروص فحصلا

 ةتفلخا .نيجنيليارف اكيريديرف ةسنالا تماق نإ ام» «سرب دتيانويلا ةفيحص ىلإ

 نيب اهقيرط ّىشب «قماغلا يدامرلا نوللا يذ اًيودي عونصملا اهئادرب رظنلل
 تماق ىّتح كيرتاب سيّدقلا ةيئاردتاك مامأ اودشتحا نيذلا سانلا عومج
 ذإ .ءاسنلا ةّيرحل انا ةّيودم ةبرض ديدستب تاليمز ةّنسو تن ائريب ةا

 تنم ةسنأالا تردصأ .رئاجسلا ّنخدي نهو ةسماخلا ةّداجلا لوط ىلع نيّشمت

 َنأو اعيش انأدب دق انّنأِب لمآ” :ناخدلاب دعلملا ةكرعملا ناديم نم يلاتلا غالبلا

 عنملا قحست فوس :اهنيعب ةكرال ريحت ال يتلا ءهذه ةّيرحلا لعاشم
 عاونأ عيمج ميطخت يف يضميس انسنج ّنأو نيخدتلا نع ءاسنلل يرصنعلا

 (* .يرصنعلا زييمتلا

 - ءاهضرعو دالبلا لوط يف دئارجلا لبق نم ةّصقلا هذه لوانت 3
 دتحا .عراوشلا يف ف رئاجسلا لاعشإب ئرخأ ٍندم يف ةوسنلا كاذب. اف

 نيح يف «ةديدجلا ةداعلا هذه دئارجلا ضعب تبجش ثيح ؛عيياسأل شاقنلا
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 قبسي مل باباش د تعنت 9 ماع نم رياني رهش يف .ريسفتلا

 م ته ارب ةسنالا نم هتقرب ةّيعامتجالا ةحاسلا ىلع روهظلا نهل

 رخآ ل اعشم ةرانإب تايرح أ تاتاشو انآ موقأسف .. .نيسنجلا نيب ام ةاواسملل

 ن 0|
 دحا 0 ةسماخا ةّداجلا يف ىّشمتن امنيب رئاجسلا نيخدت لالخ نم

 بتكملا يف كلذ ن ابك نيقتلا رمألا رخآ يف نك راش . يتاوللا تايتفلا «.حصفلا

 5 يتلا سنانكلا ںمتشت ةطحخ نعضو اک تنه هيف لمعت يذلا
0 

- 

 . ليصافتلا لکو ضعبلا هي ٌنهمامضنا ةّيفيكو ءاهدنع نرهظيس

 يف ماري ام ريخ ىلع ِءيش لك اک را تیار نكللا تانك اب كنق يفلت

 .رّرمملا مويلا

 ٌةرَيَدُم تناك اهتقرب ةلأسملا نأ تايتفلا فرعت ملف كلذ نم مغرلا ىلع
 راشم ناك 00 زيانرب دراودإ تنه ةسنالا سيئر - لجر لبق نم

 غلا ةكرش:كليارتنم يكل حقت يلا ةيكيرمألا غبت تلا ةكرشل ةماعلا تاقالعلا

 تانالعألا 0 0 لالخ نم نيحخدتلاب 0 يرغت تناك ةيكيرمألا
 عراوشلا 5 خدا نأ عقاول ةجيتن ًادودحم ناك كالهتسالا ّنكل «ةّيك ذلا

 دق ةّيكيرمألا غبتلا ةك رش سيكو ناك تادا قتال ريغ اكو لس رتی اك
 تناك ةةينقت قيبطت لالخ نم بلطلا ىتلف زيانرب دّيسلا ةدعاسم بلط
 نم ثدح قلخ لالخ نم ةّماعلا هابتنا ىلع ذوحتسا :ةقرافلا هتمالع حبصتس

 ام ىصقأ قى ٍمَمَحَت ثيحب ليصانتلا ميج ىس .ربختك .هيطغي نأ مالعإلا نأش
 اذهب ةديازتم ٌدادعأ عمست امنيب .هيَوفَع ودين اهلعجإ نكل ريثأتلا نم نكمي
 نخدي فوس ةلاحلا هذه يف - ديلقتلا ةرارش قلطي فوس هتاف ««ثدحلا»

 .عراشلا يف ءاسنلا نم ديزملا

 يترقب مظعأ ابرو ديورف دنومغيس تخأ نبا ناك يذلا زيانرب
 .عيبلا نم عون أل ًايرهوج ًانوناق مهف «نيرشعلا نرقلا يف ةماعلا تاقالعلا
 - عيب «تاوصأ  ءيش فلخ ىعست كأ كفادهأ اهيف فرعي يتلا ةظحللا يف
 اهدنعو «يرابخإلا ثدحلا عانقب كعيب ةلو واحم عتق نکل .كنومواقيس مهن
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 اجلا قلخ اضيأ عيطتستسو لب «بسحو مهتمواقم ىطختت نل كإف
 «حدفی كلذ لعجت يكل .كنع باين جيورتلاب موقي نأ هنأش نم يععامتجا

 0 تالا عيت نع يسب دنا كروت ذل اذاعي

كأ زربي نادل روج ال لاف كلذ عمو مالعإلا اهيطغي
 الو موزللا نم رث

 (تنه اثري ربع) زيانرب ناف < «حصفلا ةريسم ةلاح يف :هل اططخقا ود

 اجسلا نم مغرلاب رهظملا تاقئالو تاقينأ نيدبي نأ َنهنأش نم ٌءعاسن راتخا

 «يعامتجا ٍروظحم قرخ لالخ نم ِهّنإف كلذ ىلع ٌةوالع .نهيديأ يف يتلا
 يف ةياغ ةروص قلخب نمق ةوسنلا ءالؤه َنِإف «ةعومجمك اذه لعفو
 يذلا ثدحلا .اهلافغإ عطتسي مل مالعإلا نأ ةجردل لاهذإلاو ةيكيتاماردلا

 .ةقيقحلا ةصخر هيدل رابخألا هلوانتت
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 لعف امك كالا ثدحلا اذه ىلع ةّيباجيإ تاطابت را ءافضإ مهلا نم

 ّنهضعب عم نفتاكت دق ءاسنلا َنأبو «ةروثلاب روعش قلخ لالخ نم زيانرب
 لكشب ةيسنج وأ «لاثملا ليبس ىلع ءةينطو نوكت ىتلا تاطابترالا .ضعبلا

 ّدحب ةمئاق ًةايح ذختت - يئاوغإو راس ٍءيش يأ - ةيتاحور ١

 ىلع مهسفنأ نوحي ّيساسأ ٍلكشب سانلا ؟مواقي نأ عيطتسي نمف .اهتاذ
 ا .ثدح دق عيبلا نَا ىّبح و نأ كود دشحلل مامضنالا

 كرت هناب رعيفي. نأ ديري دحأ الف 0 ٌيويح كمأ وه ةلاعفلا ةكراشملاب

 ش .ةيمانتم ٍةكرح جراخ

 يذلا ,ناغير دلانور سيئرلا لاق 1984 ماع نم ةّيسائرلا ةلمحلا يف .3

 ىلع ديدج 0 حابصلا لح» ,ةّماعلل ءهباختنا ةداعإ ةكرعم ضوخي ناك

 حجانلا ا ناک .اكيومأل زازتعالا تداعأ دق هتسائر نأ معز «.اكيرمأ

 نم .ةقثلاو ةّوقلا ىلإ دلبلا ةدوعل اهوا ملجنا سول يف ًارخؤم ىرج يذلا

 «ناغير فلس اهاعد ىتلا «1980 ماع ىلإ ةعاسلا براقع عجري نأ ديري هاسع

 ٠ .كعوت ةرتف «رتراك يميج

 نييكيرمألا نأ ءلادنوم رتلاو ؛يطارقميدلا بزحلا نع ناغير سفانم ّنظ
 تناك يتلا ةحارصلل نوزهاج مهنأبو .ةقيقرلا ناغير ةسمل نم اوفتكا دق
 يف ْثب ينويزفيلت جمانرب يف لادنوم نلعأ .لادنوم ةييذاج ماوق لكشتس
 كلذكو «بئارضلا عفريس ناغير دّيسلا .ةقيقحلا لقنلف» ءاهّلك ةلودلا ءاجرأ
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 يف ةحيرصلا ةحتافملا هذه رّرك «.يّوتل تلعف انأ .كلذ مكل لوقي نل وه .انأ
 يأرلا ا يف هتتيبعش تناك ربوتكأ يه لولحب .ةديذع تابسانم

 .قالطإلا ىلع اهتايوتسم ىندأل تضفخنا دق

 ةيطغتب موقت تناك لاتس يلزل ةيفحلا يس يب يس لا ةلسارم
 مل .باختنالا موي بارتقا ءانثأ حايترالا مدعب ثوعش ا ذحأو ةلخلا

 ةلاحلاو فطاوعلا ىلع زكر دق ناك ناغير َنأب لوقلا امامت قيقدلا نم نكي
 مالعإلا نأ ناك عقاولا نإ لب .ةيقيقحلا اياضقلا ىلع هزيكرت نم رثكأ ةيسفنلا
 مهف .ةفاحصلا نم ةبوعلأ ' ا همقاطو هاب ترعش .هيباحي

 ا ودبي ثيحب ءعضو لضفأ يف وهو روصلا هل طَقتلُت نأ ًامئاد اورّبدت دق

 ناغي رل ةّيكيتامارد روص عم يزاوتل لاب ةعقرفم نيوانعب ةفاحصلا اوّدغ .ًاًيسائرو

 .ميضع ضارعتساب نوموقي اوناك .هلمع ءانثأ وهو

 ناغير نأ فيك ةماعلا يرث ةّيرابخإ ٌةرقف بكرت نأ لاتس ترق
 ةعومجمب ةرقفلا أدبت .هتاسايسل ةّيبلسلا راثآلا ىلع يطغيل نويزفلتلا مدختسا

 :نينسلا ربع (طبارتم لكشب) اهضرعو اهئاقتناب هقيرف ماق يتلا روصلا نم
 فقي وهو ناغير ؛زنيجلل ٍدترم وهو ليخلل هتعرزم يف ًايخرتسم سلجي ناغير

 1 وهو) اسنرف 5 يدنامرونلا حايتجال يراك ذتلا بصنلا مامأ زازتعاب

 نم هولتحا اَّمع نيتزانلا ءالجإل اكيرمأ ةدايقب ءافلحلا تاوق هب تماق يتلا

 رهو هل E EAN يركز يدئاوررللا يف : أدبو ابوروأ لامش
 فص يف سلجي وهو ىرخأو ؛نييصخشلا هسارح عم مدقلا ةرك بعلي

 ضرع ءانثأ ....ةنيدملا بلق يف ةعقاولا ةميرجلاو رقفلا ءايحأ دحأ يف يسردم
 كاك ا نوا نار مم ك و: لاج لاس وصلا: هذه
 اهضرعي ىتلا روصلا ّنكل «ءاينغألا سيئر هّنأب تاداقتنالا هيلإ تهج و دق

 نكمل 58 نيعبسلاو ةثلاثلا يف .كلذك سيل نأ لوقت زافلتا

 زافلتلا اهضرعي يتلا روصلا ّنكل .ةخوخيش ةمزأ نم يناعي نأ ناغير ديسلل
 ءديدج نم مهدلبب رخفلاب اورعشي نأ نوديري نويكيرمألا .اذه ريغ لوقت

 ةيطغتلا قيسنت .اذه مكعسي هّنأب لوقت ةينويزفلتلا روصلاو .مهسيئربو
 ديكوتلا ؟مهفده وه ام .ضيبألا تيبلا هابتنا لماك ىلع ذوحتسا ةيمالعإلا
 لوق ّدح ىلع هتيصخش وه يذلاو سيئرلا دنع ٍةَوَق ردصم مهأ ىلع
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 ايشامو ءاقثاو .دئاقك اهيف ودبي يتلا روصلاب ديوزتلاب نوموقي مه .هيدعاسم

 «.وروبلراملا نحتدي يذلا رقبلا يعارك

 ىلع نيقّوعم نيّيضاير و وهو ناغيرل ٌروص ُضَرعُت تناك امنيب
 ءلاتس تعبات «نيدعاقتملل ةسَس ؤم مامأ طيرشلا صقيو ةبلودملا مهيسارك

 رك کنی E .تايبلسلا وحم ىلإ اضبأ ةوفعي ا

 عقاولا يف ضقانت يتلاو ةيانعب ٍةاقتنم ةّيفلخ لالخ نم طخسلا تيقل دق َةّيضق

 .نيتسملل راد حاتتفا لفح ىلإ وأ «نيقّعملا دايبملوأ ىلإ اورظنإ .سيئرلا ةسايس
 نيقّوعملل ةصصخلا ةينازيملا ضّمخي نأ لواح هنأ ىلإ ٍةراشإ ّيأ دجوي ال
 «ةرقفلا تفناتسا («.ةّيلارديفلا َةّيلاملا ةنوعملا ىلع ةدمتعملا نيّئسملا ناكسإلو

 ىلع ضّرعُت يتلا ةعججشملا روصلا نيب ام ةّرهلا راهظإ 1 وأ ٍللك 0
 نار ضي راو هنا ىلإ لاهي ی ناو ناف یک ا

 ال هتكل E ايوا
 سيئرلا سانلا ىري امدنع هّنأل هرضت فوس تاماهّتالا ّنأ ىلع ليلد دجوي

 لايح ءاكيرمأ لايح .دّيج روعشب نورعشي مهلعجي هّنإف «زافلتلا ىلع

 «.وه هلايحو «مهسفنا

 اهتجاعم لايح ناغير روهمجل ةبّيطلا تاّينلا ىلع لاتس تدمتعا

 اذل ديدش بلس عقو تاذ تناك اهترقف كل ءضيبألا تيبلا عوضول
 تيبلا يلوؤسم ناك خا اينوفلت اهب لصتا دقف كلذ عمو اوال تڌعتسا

 لاتس تلأس «؟اذام» .(ةميظع ةرقف» :اهل لاقو ءاسملا كلذ ضيبالا

 ؛يلزل اي) «؟هّتلق امل عمتست ملأ» .هتلأسف .(ةميظع ةرقف) رّركف .ةقوعصمل

 نلف ناغير دلانورل ةعئارلا روصلا نم فصنو قئاقد عبرأ نيضرعت امدنع
 اهيلع ىغطتو كتلاسر لطبت روصلا نأ نيملعت الأ .هنيلوقت : ام ٌدحأ عمتسي

 مل مه .كتلاسر نع ضرعُيو روصلا كلت ىري روهمجلا ؟اهعم ضراعتت اهنأل
 ايناجم انالعإ تناك ءانرظن ةهجو نم .اهّنإف اذل .ِتلق ام ىلإ ىّتح رمح
 «.باختنالا ةداعإل ناغير دلانور ةلمحل ةقيقدلا فصنو قئاقد عبرأ هتّدم

 ناغير دنع لصاوتلا نونف ىلع اولمع نيذلا لاجرلا مظعم .ريسمتلا

 «مزاجو نيب لكشب َةّصق رانا ةا الغ .قيوستلا يف ةّيفلخ مهيدل ناك
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 عيضاونا ىلع حابص لك نوري اوناك .ةيئرخا روصلل ٍدَيج مادختسابو

 نوسرديو «رابخألل يسيئرلا ناونعلا نوكيل اهنم ٍدحاو باسنتسال ةّيرابخإلا
 لمحت ةريصق ٌةرّوصم ٌةرقف حبصي ثيحب هتبلوقو هتغايص مهنكي فيك
 ةيفلخلاب قلعتي اميف نيصافتلا قدأب اومتها .ينويزيفلتلا روهظلل ةصرف سيئرلل
 اهب هرّوصت يتلا ةقيرطلاب قلعتي اميفو «يواضيبلا بتكملا يف سيئرلا ءارو

 ةلاح يف رهو هريوصت جتي ناو ا لود ةداق عم Fe اريماكلا

 لئاسرلا لمحت نأ اهنكمي ةيئرملا روصلا .ةقثاولا هتيشم رهظت يك «ةكرح
 ؟قّدصتس ادام» «ناغير ىفظوم نينا لاق امك تاک نم نأ نكشب

 «.كينيع ما عئاقولا

 اه ر ااو ذاكلت تراس الاب لماوتلا هالا نه كفل رود
 ريغ اهلوقت يتلا تاملكلا لعجإ .معانلا عيبلل ربكأ ًاصرف كسفن حنمتس

 ريثكب ربكأ ًاهابتنا رِعأو .ةيرغمو ًٌةضماغو ءاهبخصو اهلّفطتب ٍةجعزم
 ةكرحلاب اساسحإ لقنإ .ربخت ا ةصقللو اهب رهظت ىتلا روصللو كبولسال

 لفطلا ابطاخم «ةّيباجيإلا تازاجماو ناولالا لالخ نم لب ماقرالاو عئاقولا

 نم كلانه نوكي نأ نود كلوانتي مالعإلا كرتإ .عيمجلا دنع دجوي يذلا
 اذإ  ةيكيمانيدلا بلقإ اذل .هتمحر تحت اهدنع نوكتسو كدشري وا كهج وي

 نشحلا نم .اهل اهريفوتب مقف ؟ةيئرما روصللو اماردلل جاتحت ةفاحصلا تناك

 0 .عتم لكشب اهفلغتو اهحرطت تمد ام «ةقيقحلا»و اياضقلا شقانت نا

 ظعوب مقت ال .تاملكلا ىسنت نأ دعب ةليوط ةرتفل نهذلا يف ىقبت روصلا

 تايئرملا لالخ نم كتلاسر نع رعت نأ ملعت .ادبأ حِلفُي ال كلذف  روهمجلا
 .ةديعسلا رعاشملاو ةيباجيإلا فطاوعلاب سدت يتلا

 نأب كابنخيار يراه مالفألل ةياعدلا ليكو نم بلط «1919 ماع يف .4
 ىسنامورلا مليفلا لاثم ناك .لوبنطسا ءارذع ىعدُي مليفل افلس ةياعدلاب موقي

 موقي جّورملا ناك ام ًةداعو «بيرغ ٍنأكم يف رّوصي يدلا صيخرلا يراجتلا
 ًادبأ لمعي مل يراه نكل .تانالعإلاو ةيرغملا تاقصلملا اهماوق ٍةلمح دشحب
 مامأ فقي) لاقنرك حاّيصك ةينهملا هتريسم أدب دق ناك .ةداتعملا ةقيرطلا قفو
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 لاخدإل كلانه ةديحولا ةقيرطلاو .(لوخدلا ىلإ ةلباسلا وعديو لاقنركلا
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 نيحاّيصلا ىلع زوربلاو نع زّيمتلا لالخ نم تناك كتميخ ىلإ ةّماعلا
 مهدجو دق ناك نيعيضو ِكارتأ ةينامث ىلع يراه لصحتسا اذل .نيرخآلا

 نولب ةضافضف تالاطنب) ةّيديلقت ةّيكرت سبالم مهسبلأو «نتاهنام يف نينطاق
 لبق نم َةمَدَقُم (ةبَهَذُم ٍتالاله لكش ىلع تامامع ءقرزملا رضحألا

 اوناك ةلمج لكو ٍةءاميإ لك ىلع مهبّرد «مليفلا جتني يذلا ويدتسالا
 انيس احلا كساب ناعرس .ظهاب قدنف يف مهلزْنَأَو «نولوقيس
 كرويوين ىلإ تلصو كارتألا نم ةيضّوفم َّن ناب (يراه نم ةطيسب ةدعاسمب)

 .ةّيرس ةّيسامولبيد ٌةّمِهم يف

 يف هروهظ نأ حضاولا نم هّنأل ًارظن .قدنفلا دنع نولسارملا عّمجت

 كوم رياك رحل الفلا a 7 يولا ول كارير
 مالسلاب مهتقيرطو «ةنّولملا كارتالا باوثا تراثا .هحانج ىلإ مهتوعدب

 ىلإ مهئيجم ببس ٍذئدعب خيشلا حرش .نيتفحّصلا باجعإ مهتايسوقطو
 تناك .«لوبنطسا ءارذع مساب ىعدُتو «يراس اهمسا ةيكرت 0 . كرويوين

 اهتح يف عقو دق ليبس رباع يكيرمأ ّيدنج ناك .خيشلا قيقشل ٌةبوطخم
 نم اهمأ تيقوت دق تناك .اكيرمأ ىلإ اهذخأو اهنطوم نم اهفاطتخا رّبدتو
 .اهب عجريل ىتأف «كرويوين يف تناك اهّنَأ خيشلا فشتكا .ىسألا

 ا «لوبنطسا ءارذع نع صصقب ماّيأ ةّدعل فحصلا نولسارما الم

 .اهاقلأ يتلا ةيسنامورلا ةّصقلابو ةايحلاب ةضبانلا خيشلا ةغلب ًايسيطانغم وو

 نجا: ةوفض لق نم هب. يقثحاو مرکو يركرملا هزل يف :خيشلا نوع
 لمشلا مل نع ةفاحصلا تبتكو ءأريخأ «يراس» ىلع روثعلا مت .يكرويوينلا
 كلذ دعب .(ةبيرغ حمالم تاذ ةلَتم) ةّيريتسيهلا ةاتفلا نيبو خيشلا نيب ام
 تناك مليفلا ةّصق .كرويوين يف لوبنطسا ءارذع ضرع حاتتفا مت ةريصق ةرتفب
 كلذ ناك له .فحصلا يف تدرو يتلا (ةّيقيقحلا» تاد الاب ا ةهيبك

 مل ؟ةيقيقحلا ةّصقلا نع ةعرسب ةلومعم ةيئامنيس ٌةخسن مأ ؟ةفداصملا ليبق نم
 مطحو يتهي نأ نم ًالوضف رثكأ ناك روهمجلا ّنكل «فرعي ًادحأ نأ دبي

 .ركاذتلا تاعيبمل ةّيسايقلا ماقرألا لوبنطسا ءارذع

 ةأرملا همسا مليفل ةياعدلاب موقي نأ يراه نم بلط كلذ نم ٍةنس دعب
 مل امنيسلا رود وكلام .اهدهاش يتلا مالفألا أوسأ نم ًادحاو ناك دقل .ةمركلا
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 يف ٍنالعإ عضوب ماق .لمعلل يراه ىضم .هضرع يف ٌةحلصم مهيدل نكي
 اوبقار :ةلصاوتم اموي رشع ةينامث ةَدمل كرويوين يف ةّيسيئرلا فحصلا عيمج

 ل ءارضخ تناك اذإ !طابش نم نيرشعلاو يداحلا مويلا ءاسم ىف ءامسلا

 تناك اذإ يلوقيرلا ىلإ اوبهذإ  ءارمح تناك اذإ لوتيباكلا ىلإ اوبهذإ
 هّنأل وتلايرلا ىلإ اوبهذإ  ءاقرز تناك اذإ دنارتسلا ىلإ اوبهذإ  ةّيرهز
 اورت نأ نكمي نيأ ءامسلا مكربختس طابش نم نيرشعلاو يداحلا يف
 تناك وااو .دنارتسلا «يلوقيرلا «ل ارتيباكلا) !ةنيدملا يف لضفألا ضرعلا

 يف اهلوزن لوأ مالفألا ضرعت يتلا رودلا نيب نم امنيس رود عبرأ ربكأ

 يدوعلا ادع تاكا راواقلو نالعإلا ًايرقت عيمجلا دهاش (.ياودورب
 هعلطأف «هنع ٍءيش يأ فرعي ناك اذإ يراه لوتيباكلا كلام لأس .لهذملا

 ريغ مليفن ريثم اعد ل تع نع رابع هتقرب رمألا ناك دقل :رسلا ىلع يراه

 مظعم لالخ يراه ۾ ماق ؛؟ةمرجم ا ةا لال اضرغ ئر نأ كلاما بتلط قوجحي

 يذلا ءابغلا نع لجرلا هابتنا كلذب ًانّئشم «ةياعدلا ةلمح نع ةرثرثلاب مليفلا

 يف اذكهو ءعوبسأ ةد مليفلا ضرع رادلا كلام رزق .ةشاشلا ىلع ناك

 ةنيدملا ةفيثك ةّيجلث ةفصاع تقل ؛طابش نم نيرشعلاو يداحلا مويلا ءاسم
 ءونطلا نم ةقالعغ تاعادشإ تملا تح املا نلإ راطتألا لك تمار

 ىلإ دوشخا ترطاقت طخ الا نوّلل اقارب فرع 3 دقل  ىنابملا ىلعأ نم

 ا اوّلَظ لوخدلا مهل رستي مل نيذلا كنلوأ .لوتيياكلا امنيس راد
 مل مليفلا ْنإف ءسّمحتم ٍدشحو لماكلاب ةئلتمم رادب «ىرخأب وأ يرطب
 .ةياغلل اعيس

 جراح ىعدُي ِتاباصع مليفل جوري نأ يراه نم ةيلاتل ةنسلا يف بلط

 ةّينالعإ تاحول عيطوب ماق دالبلا ءاجر أ ربع تادارتسوتوألا ىلع . نوناقلا

 جراخ تنأف حلا موي صقرت تنك اذإ «ةقالمع ٍفرحأب اهيلع بټک

 بعلت» ب «صقرت» ةملك لادبتسا مَ یا ةينالعإ تاحول ىلع .نوناقلا

 دجوي ناك ةحوللا ىلعأ نم ٍةيواز يف .اذكهو «درايلبلا بعلت» وأ «فلوغلا
 تضرتفا (يد ىب ةّيزيلكنإلا يف) «.ش ق» ا نيفرحلا لمحي غرد

 ناينعي نافرحلا ناذه ناك عقاولا يف) «ةطرشلا مسق» ىنع اذه نأ ةماعلا

 تناك ةينيدلا تامظنم اب ةعوغدت ةطرشلا داو (مليفلا ةمجن «نيد اليشيرب

 يف اينيجريف يف تّردصأ ام لّوأ تَردصأ يتلا) ءاقرزلا نيناوقلا قيبطتل رّصح
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 يف قرزأ ٍقرو ىلع تيك اهّنأل ءاقرزلاب تیمش اهّنأ مَعَرُيو 21624 ماع

 ن ےک یار .تلخ ور وس يتلا مجرما« قام وو وت
 کلام داق ذإ .عازنلاو لدجلا ةرارش ًءأجف تقاطنا خالا موي يف «ةمثألاو

 نيناوقلا ّدض ًةضهانم ٌةلمح صقرلا تامظنم فلوغلا تاداحتا «حراسملا

 كلت تلعف اذإ نأ ةّوقب نينلعم .ةصاخلا ةّينالعإلا مهتاحول اوبصنو ؛ءاقرزلا

 نييكيرمألل ٌءعادن اوقلطأو «نرناقلا جراخ» نكت مل ثّنإف دخلا موي ءال

 «نوناقلا جراخ» ةرابع تراص عيباسأل .مهتايح يف حرملا ضعبب ب اوظحي يك

 موي - مليفلا حيتتفا اذه 7 ی :نسلالا عيب اهدّدرتو ا لک يف یر

 ائيش ناك اذهو «تقولا سفن يف كرويوين يف ةيئامنيس رود عبرأ يف  دحألا
 البلا ءاحنأ ةقاك يف رهشال هضرع ٌرمتساو .لبق نم ادبأ لصحي مل

 .ةنسلا كلت يف لامعالا حجنا نم ادحاو ناك دقل .داحألا ماَيأ يا يف كلذكو

 ا ةياعد ليكو مظعأ ناك هّلعل يذلا كابنخيار يراه .ريسمتلا

 نوکی .حاّيصك اهمّلعت يتلا لموردلا اذيآ نس مل سلا خيرات يف

 مدح دوشحلا دمو ؛ةجحضلا «ناولألا ةقاربلا ءاوضألاب ائيلم لافتركلا
 اص لجر يأ .سانلا 1 ةقيمع ٌتاريثأ اهيدل نوكي هذهك ٌتائيب

 نأ «ةفتزم ارا نأ ريب نأ حجرألا ىلع هنكمي ريكفتا
 ا ةنمأ نوک كت ةرضخلا ةيناولهبلا تناعلالا أو «ةضّورم ةّيراضلا تاناويحلا

 نورّرقي .مهتاجايتحا مظعأ نم ٌةدحاو هذهف ؛اولستي نأ نوديري سانلا ّنكل

 نأو ةهربل مهقيدصت مدع اوقلعي نأ «ةراثإلاو ناولألاب نيطاحم نونوكي امنيب
 يف ًايقيقحو افيزم ودبي امب نوركشُي مه تاون رطخلاو خننلا نأ اولي

 لاقت ركلا قلخ ةداعإ ىلع دت مل ةعرابلا ةيث ةيئاعدلا يراه لامعأ .تقولا سفن
 ةنّولملا ءايزألا ءارغإ 0 نم سانلا جردتسا .عسوأ ٍقاطن ىلع نكلو
 لالخ نم مههابتنا ٌرسأ .اهتمواقم نكمي ال يتلا دهاشملاو «ةعئارلا ةّصقلا
 اوطقتلا نأ دعب ءريكفت نود نوعفدني اوناك .مزلي ام لکو «لدجلا 00

 جّور يتلا مالفألا ىلإ ؛لافنركلا يف اهنوطقتلي يتل لا كلتك ىتحلا نم
 نيب امو «عقاولاو لايخلا نيب ام ةلصافلا طوطنخلا نف اذه انموي يف 0
 نم اهلاي .يراه نمز يف هتناك ام ىتح ٌةييابض رثكأ يه ةيلستلاو رابخألا
 لولدملا تاذ ثادحألل ٌسظعتم مالعإلا !معانلا عيبلل كلذ اهمّدقي صرف
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 ام ءازإ فعض نم ةماعلا يناعت .ةجاحلا كلت دع .ةلّصأتملا امار ردلاو يلسلا
 ةيقيفحا ثادحألا ءازإ  ءاوس ٌّدح ىلع ءيشلا ضعب ًايلاتخو ًايقيقح ودبي
 يتلا ثلتك اثادجا جرخا .فعضلا كلذ ىلع بعلإ .ةّيئامنيسلا ةسمللا تاذ

 تسل انه ككل .رابخأك اهلوانتي نأ مالعإلل نكمي ًاثادحأ ںیانرہ اهجرخأ

 رفضت نا :ىدم رصقا ٍءيش ءارو ىعست تنا لب «ةّيعامتجا ٍةعزن ٍءدب ددصب
 لعجإ .كتميخ ىلإ 500 نأ ءايظحل ًاكارح قلخت نأ «سانلا هابتناب

 لعجإ نكل ,ءىشلا ضعب ةيعقاوو قيدصتل ٌةلباق ةّيئاعدلا كلامعأو كثادحأ
 تاعا او اجرت رکا ةو وا انامل کا ا
 اذهو  لايخلا عم ةّيعقاولا ةايحلل ٍءاقتلا ةطقن قلخت تنأ .ىلعأ اماردلا ةجردو

 .ءاوغإ يأ رهوج
 ةيفاك ٌةّدم هب ىظحت نأ كيلع ذإ :سانلا هابتناب رفظت نأ ًايفاك سيل هّتكل
 ,لدجملا ةرارش قالطإ لالخ نم ًامئاد هلمع نكمي اذه .مهمامتها رس 0

 امنيب .قالخألا لوح تاشاقنلا ريثي نأ اهلالخ نم يراه بحأ يتلا ةقي
 لك يف كلتا عيدي هتاف سانلا ميق ىلع هسرامت يذلا رثألا مالعإلا 0

 لاب اد اح كلعجتس يتلا ةياضفألا دصق نود كيلع غبسيو ناكم

 لا
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 فشتكت نأ امو ءيش ال نم ًاقيش قلخت نأ الو عرتخت وأ طببتست نأ بلطتي ال ءاوغإلا قف
 امهالك :محفلاو ساملالا ني قرفلاك يوغملا ري ريغو يوغملا نيب ام قرفلا اناا 000 وه ام

O CTE 

 ةيامع ءارجإ ىلعو ةّيسفنلا .كتانؤكم بيترت ةداعإ ىلع كدعاسيس باتكلا اذه .ترولبتو

 ءاوغإلا .محفلاو رابغلا نم كولغي ام كنع يلجنيو سالالاب نيد ےک فس را

 ,SS | كردن نل مأ كلذ انك ردأ ءاهنوناقل ًاقفو لمعنو اهريثأتل عضخن انلك :ةيبذاجل لاك

 سومشلا اتمو ةتفاخلا وأ ةعطاسلا موجنلا اتم :ءاوغإلا ءاضف 2 ةيوامس ٌمارجأ

 رت ل INE و كرالا يفتر افلاام کاکا

 ىلع باتكلا اه كدعاسيس ام اذه ؟ةعئارلا ةمرضفلا هذه م لآ ىو ىجا ءيضتل

 ي سس ا ل

Eةعتماب ةيغرلا :عيمجلا ىذل ئربكلا فعضلا ةطقبب بعاللا لالخ . 
 ةرطيس يف لا هنإ .ةوقلا لاكشأ نم ا لا ل رثكألا لكشلا وه ءاوغإلا

 فلؤم ماق ءنألا .ينوتنأ ىلع ةرتابويلك ةوطس يف هحوضو ريهامجلا ىلع يدينيك .فإ نوج
 لضفا نفح يذلا «اهيلإ كدشرت ةدعاق نوعيرأو نامث :ةوقلا مامزب كنتو تانك

 ىلإ ديقوأ نمو دراجيكر يك ىلإ ديورف نم ءاوغإلا تاّيدأ نيب ام عمجي 0 ا

 .خيراتلا ربع تايصخشلا لشفو حاجن صصقب َةلّقمملا ةعرابلا تاجا الا نيو اقونازاك

 جراخ عقت يتلا ةيلرألا ءاوغإلا ةبعلل ةدلاخلا نيناوقلا ديدحتب نيرغ تربور موقي ىرخأ ةو

 ةياهن يفو هتمواقم رسكو فدهلا ىلع ةذيوعتلا ءاقلإ ةيفيك فشكيو «رشلاو ريخلا قاطن
 طل اساس E ءاوغإلا نف .مالستسإلا ىلع هلمح فاطلا

 يتامزيراكلا ‹«يعيبطلا «رودنغلا ر قشاعلا «ةيروحلا كلذ 0 اير ءاوغإللا ةردعلا لا

 ىطختي نأ اهلالخ نم ٍدحاو أل نكمي يتلا نيرشعلاو عبرألا تاروانملا ربعو (مجنلاو
 رك .نفلا نم رقدملاو يدمرسلا لكشلا اذه ةسرامم هجو يف ىودجلا ةميدعلا ةيحضلا ةمواقم

 نوعبرألاو نامشلا ةوقلا نيناوق نم نوناق لك ةّيرهوج ردق سفن ىلع وه باتكلا اذه نم ءزج
 0 ا مظعأ نم م رهظُي يذلاو «عانقإلا يف هنع َينغ ما اا

 .ةّوقلا نم قلطملا لكشلاو خيراتلا

 رهاضحيش 2 هيقذ اللا ا ايروس | راد
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